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Hadų Planas Pasitraukti 
Už "Žiemos Linijos"

Berne, Šveicarija, sausio 
19 — Berlyno militaris o- 
ratorius pareiškė spaudos 
konferencijoj, kad naciai 

Juras, Rusijoj traukiasi atgal už 
žiemos linijos”, kur pasi-klebonas

Kunigų Vienybės pirmi- traukę vokiečiai laikysis, 
ninkas, LDS vice-pirminin-, Kur tojį “žiemos linija 
kas ir Federacijos iždinin- prasideda ir baigiasi mili- 
kas, praneša telephonu,
kad jau baigiąs paruošti 
seimeliui dienotvarkę. Pa
kviestas adv. Stasys Gaba
liauskas, tremtinys iš Lie
tuvos ir “Lietuvių žinių” 
redaktorius, skaityti pa
skaitą ir dalyvauti teisme,

taris oratorius 
pasakė.

taip ir ne-

Goebbeis Nori Pakelti 
Vokiečių Nuotaikų

Į----- —
Bernas, Šveicarija, sau-

Jung. Valstybės Rūpinasi Maisto 
Pasiuntiniu Rusijai

Jau Nupirko 17 Milijonų Svarų 

Cukraus

VVashington, D. C., sau
sio 19 — Pagal Lend-Lease 
programą, Jung. Valsty
bių įstaigos pradėjo supir-

Ratarimai Radio Stotims
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių cenzūros
kinėti maistą, kuris bus biūro direktorius Byron 
siunčiamas nuteriotai ir Price išsiuntinėjo radio 
badaujančiai Rusijai. į stotims nurodymus, kaip 

Kaip žinoma, jau oficia- jos turėtų tvarkyti ir pri-

kur bus teisiamas “Pasy- sį0 19 — Šiais laikais Vo- 
vus Sabotažas”. Adv. Sta-' kieti jos žmonių nuotaika 
sys Gabaliauskas kvietimą labai nupuolusi. Vokieti- 
priėmė ir pasižadėjo daly- jos nacių ministeris Goeb- 
vauti. bels įvairiais būdais nori

Šių metų seimelio tvarka i gyventojus išjudinti iš nu- 
ir programa bus skirtinga si minimo ir sukelti entu- 
nuo kitų jau įvykusių sei- ziazmą.
mėlių. Pažymėtina tas, Kai kas sako, kad šiuo 
kad seimelis užsibaigs ne- iajku vokiečių nuotaika la- 
tikru teismu (mock trial), bai nupuolusį. Nacių vir- 
kuriame dalyvaus, kaip šūnėse vyksta permainos, 
jau minėjau, adv. Stasys Nacių ministeris Goeb- 
Gabaliauskas, Dr. Pranas bels. kuris esąs faktinasis

Po japonų užpuolimo ant Havajų ir palikus daug sužeistųjų Havajų 
gynėjų, Honolulu mieste atsišaukė apie 5000 gyventojų, pažadėdami 
duoti savo kraujo po paintę ir daugiau nukentėjusiems gynėjams. Vaiz
das parodo laboratorijos kambarį, kur kraujas priimamas. Tas parodo 
didelį žmoniškumą ir patriotiškumą bei ištikimybę savo šaliai.

Raudonųjų - Nacių Kautynės 
Možaiske

Maskva, sausio 19 — So-’vieną, tai Rusijoje smar-

Valdžia Teiks Pagalbų 
Bedarbiams

liai buvo pareikšta, kad ši 
šalis parūpins ir pristatys!

-Pra

žiūrėti radio programas. 
Cenzūros direktorius pa- 

maistą sąjungininkams, taria radio stotims neleisti 
tai dabar gauta raportai’transliuoti jokių ženklų, 
Agrikultūros departmen-: kuriais priešas gali pasi- 
tai, kad pagal Lend-Lease naudoti. Taipgi prižiūrėti 
programą perkamas mais- i taįp vadinamas v “round 
tas, kuris bus pirmiausia; tabie” diskusijas, kitomis 
pasiųstas Sovietų Rusijai. kalbomis programas, kad 

Pirmas siuntinys Rusi- per jas nepraspruktų įvai- 
jai, tai 17 milijonų svarų r;os žinios ar nurodymai, 
cukraus. Cukrus Rusijai, kuriais pasinaudotų prie- 
esą reikalingas todėl, kad

VVashington D. C—...- vokie4iams užėmus derlin-
nesą jog prez.dentas Roo- ukrainą rusai neteko 
seveltas pritaria sumany. burokinio cukraus.

sas.

, . . T ____ , _ . — oo-, vieną, tai misijoje smar- mui skirt bilioną doierių !
Galinis, redaktoriai —Juo- diktatorius, siuntinėjęs vietų armijos laikraštis klausios kautynes vyksta teikimui pagalbos tiems -• 1 P? Į Rusiją bus siun-|

Knudsen Naujose 
Pareigose

zas B. Laučka, Antanas F. valdžios 
Kneižys ir kiti įžymūs as
menys, kurie bus paskelb- 
ti, gavus jųjų sutikimą.

Federacijos apskričio

VVashington, D. C. —Šio-
mijos jėgos įėjo i Aiozais- rtauaonieji ųnnna, xaa titiktu karo reikmenų ea- ------ “*7 r-------- ’-----pa-: mis dienomis prez Roose-
ko miestą. Kruvinos kau- jie išlaisvinsią fcaltgudiją. mįnįmuį netenka darbo gal Lend_Lease programą,. veltas paskyrė Wilham 
tynės eina Možaisko gat- į mįnįmuį, netenaa aaroc. , Britanijos valdžiai pasiųs-’Knudsen vyriausiuoju gin-

valdyba ir kun. P. Juras, ts >fc>rr<vz<?l^v^ufiBCK yėse. Možaisko miestas y- LeWtS ADF Stltinkd UŽbdiQ* Sakoma, kad dėl tokių ta $300,000,000 vertėsi kių teikimo kariuomenei 
kurio vadovaujamoj para-, PASIEKĖ YOKOHAMĄ ra 5? mylios nuo Maskvos J o ..T?” V pertvarkymų vien autcmo- maisto, kaip tai: konser-1 viršininku. Jojo pareiga
pijuj įvyks opi m plis kvie-’ —--------- " ~ i vakarus ” HCSUSgUBlMnUS - bilių dirbtuvėse apie 400 vuotų ir džiovintų vaisių prižiūrėti, kad Jung. Vals-

kuo- Tokio, sausio 19 — Japo- • ---------- tūkstančių darbininku ne-ir daržovių, javų produk-( tybių karo jėgos turėtų
eina smarkios VVashington, D. C., sau- teks iaįkįnaį darbo.
tarp nacių ir šio 19 — Šiomis dienomis --------------------------
Kharkovos ir CIO ir ADF vadai pasisa-

čia visas draugijas, __ ~ .
pas ir skyrius sušaukti n‘j°s radio praneša, kad Taipgi 
specialius susirinkimus iriJung- Valstybių kareivių kautynes 
išrinkti atstovus. Taipgi a“1™31 butent-raudonųjų
kviečia visus lietuvius ka-!1’235 kuriuos Japo- Orel apylinkėse. ke uz suvienymą darbmin-
talikus kuriems rūpi ka nai Paėmė į nelaisvę, užim- Raudonieji sako, kad kų unijų, kad užbaigus vi-
talikiškos - lietuviškos iš-dami Wake pasiekė jiems pavyko atsiimti 143 sus nesusipratimus t j

Yokohamą. f kaimelius. Viename kai- Amerikos Darbo Federa-
Sakoma, kad paimtieji į melyj paėmę 100 nacių į cijos pirmininkas VVilliameivijos gerove 

atstatymas.
ir Lietuvos

Lai vasario 22 d. nelieka nelaisvę amerikiečiai ka- nelaisvę. Green pasitraukt iš parei-
nė vienos organizacijos ar reiviai ne tiek rūpinasi sa- Kitose žiniose iš Berne, gų ir jam būtų mokama

tų, vatos ir tabakos.

Amerikiečiai Atmušė Priešą
Atsiėmė Pozicijas Bataane

VOKIEČIAI DRAU
DŽIA VARTOTI 

MUILĄ

VVashington, D. C., sau-J
v , eon nnn nn <- • S10 19 — Gen. Douglasdraugijos, kuri neatsiųstų vo llkimu> kiek šeimomis, Šveicarijos, praneša, kad{ $20,000.00 metams per vi- MacArthur vadovaujami 

savo atstovų. :kurias Jie Paliko- v. raudonųjų žinios paduoda, są jo gyvenimą, o 2 jo vietą Amerikiečiai ir Filipinie-
šv. Pranciškaus lietuvių Pirmoji amerikiečių gru-jog jų. karo jėgos atsiėmė; butų išrinktas George .įai kareiviai atmušė japo- • Vokietijos generalinis 

klebonas kun Pė’ 442 asmenys, kurie bu- Polotnianvj Zavod. Kryme Meany, Amerikos Darbo nu vėliausi nuolima Ba- komisaras Lietuvoje išlei-....................~ ™ j ■■ nų vėliausį puolimą Bavo paimti nelaisvėn Guam didelių permainų nėra. Federacijos sekretorius - taan pugiagajyj įr atsiėmė do draudimą šveisti, valy-
J....................................... „___ saloje, kaip praneša nu-Kautynės vyksta pietry- iždininkas. John L. Lewis, ke|etą icij(J podviejų ti,plautiirtt.namusmui-
komitetas pasiruošę visus vežti ant. Shikoku salos, tuose nuo Simferopol. j CIO įkūrėjas, butų išrink-djenų žiaurįų kautynių lu ir kitomis plovimo prie- 
dalyvius maloniai priimti. Japonijoj. 1 Visas žinias suėmus į tas vice-pirmimnku, o Phi- prane^a Karo departmen-į m°nėmis. Visų rūšių mui-

_________ |-----—--------- -- ---------------------------------- ------------- i hp Murray, dabartinis CIO £as , ias įr skalbimo priemonės
Chicagos Lietuviu Komunis- 

hj Laikraštis "V.” rašo:

parapijos 
P. M. Juras ir jo vadovau
jamas Seimelio rengimo

“Ne viena šalis, kurios 
valdonai talkininkavo Hit-; 
leriui, dabar dejuoja pate
kus okupacijon. Ne vienos

Kun. Dr. A. Deksnys Kalbės 
Kaverhill'e Ir Providence

Penktadienį, sausio 23 apie pavergtą Lietuvą

pirmininkas, būtų išrink- bus gaunamos tik už kor
tas sekretorium - iždinin- Japonai po nesėkmingų teies ar už specialinius 

jku tos bendros darbininkų puolimų Bataan pusiasa-į valdžios pažymėjimus.
j organizacijos. tyj k>ek aprimo, tačiau ga--------------------------—
i Pasitarimai tebeina. Bet Įima tikėtis nau jų puoli-
j galima tikėtis, kad šiais mų. Todėl gen. MacArthur 

ir krizės laikais darbininkų vadovaujamos karo jėgos

pakankamai lėktuvų, ka
nuolių, tankų, kulkosvai
džių ir kitokių reikmenų.*

25.000 LENKŲ KAREI- 
VIŲ VYKS Iš RUSUOS

Cairo, Egiptas, sausio 19 
— Praneša, kad šiomis die
nomis iš Rusijos bus iš
leista vykti pagelbėti Bri
tams Viduriniuose Rytuo
se. Kaip žinoma. Sovietų 
Rusijos komisarai, tarpi
ninkaujant Anglijos ir A- 
merikos vyriausybėm, iš
laisvino lenkus iš koncen
tracijos stovyklų ir leido 
jiems organizuoti armiją. 
To.ii armija yra gen. Wla- 
dyslaw Anders vadovybė
je.

Japonai Padegė Singapore 
Aliejaus Sandėliusd., 7 vai. vakare, lietuvių taip pat rodo gražius vaiz- vadai supras vienybės rei- yra gerai pasiruosusios

Piliečių Gedimino klubo dus iš Lietuvos ir šio karo. kalingumą 
svetainėje, 324 River St., Jokios įžangos į prakalbas 

Turime pažymėti, kad Haverhill, Mass. įvyks nėra, o tik renkamos au- 
viena tų šalių ,tai Sovietų LDS 112 kuopos prakal- kos Lietuvos gelbėjimui ir 
Rusija, kuri ne tik talki- bos. Kalbės pereitais me- šelpimui lietuvių tremti- 
ninkavo, bet ir grobiais da- tais atvykęs iš Europos nių Sibirijoj ir kituose 
linosi su Hitleriu. Rusų kun. dr. Antanas Deksnys. kraštuose.
kraujo taip pat nemažai; Sekmadienį, sausio 25 d. --------------
nutekėjo, badas grasina, kun. dr. Antanas Deksnys Kllll Dr A DckSIIIO 
Jeigu ne Sovietų raudonų-: kalbės Šv. Kazimiero lie-' Dt.-kL,|kACJ CurmUa Aiilm. 
jų groboniškas žygis, tai; tuvių parapijos svetainėje/ r’awiDOSe JUrinRia AURŲ.
ir Lietuva nebūtų taip nu- Providence, R. I. i -----------
kentėjusi. į Prakalbų rengėjai nuo- Šv. Juozapo par. salėje,

šalies kraujas nutekėjo, 
badas grasina”.

ŽUVO 22 ŽMONŽS

priešo puolimus ne tik at 
remti, bet atgauti naujas 
pozicijas Filipinų salose.

Las Vegas, Nev. — šio
mis dienomis susidaužė į 

, kaina didelis Transconti- 
nental ir Western kompa
nijos keleivinis

Serga Kun. Šeštokas

Singapore, sausio 19 ( • pasak “Deutsche Zei-
Japonijos lakūnai smar- tung im Ostland”, Šiau- 
kiai bombardavo Singapo- Įįuose esanti įrengta nau- 
re aliejaus sandėlius. Kai- ja vokiečių karininkų ra-

New York__šiomis dip- kuriuos jų padegė bombo- movė (kazino). Tuose rū-
lėktuvas, nomis susirgo kun. Juozas mis2_ BetIBri^m.s Nepriklausomos

Toje katastrofoje užmušta šeštokas, buvęs Aušros

rengėjai nuo-
Komunistai, kurie rėmė širdžiai krečia visus lie- Loe11, Mass- ~ $34-01 ,

Hitlerio pastangas užka- tuvius dalyvauti kun. dr? Šv. Pranciškaus par. sa-^1 žmones. 
riauti kitas valstybes, ku- Antano Deksnio prakalbo- lėje, Lawrence, Mass. —
rie rėmė Hitlerio - Stalino se. ,$45.38.
politiką, dabar aiškiai ma-į Kun. dr. Deksnys kalba* Šv. Jurgio par. salėje, 
to, kiek daug nekaltų žmo- iabai įdomiai ir vaizdžiai Norwood, Mass. — $89.61. 
niu kraujo pralieta, ir tik —.... ------- ----- - .. į gv. Roko par. salėj, Mon-

kino artistė Carole Lom- Vartų lietuvių parapijos 
bard. septyni Amerikos o- klebonas. Ligonis randasi 
ro viršininkai ,aštuoni ar- Šv. Vincento ligoninėje, 
mijos lakūnai ir šeši civi- Pasimelskime sergančio 

kun. šeštoko intencijai.

Britai Areštavo Burmos Premierą
dabar jie pradeda atsipei- ne tik prisėjo pralieti tello. Mass. — $103.18.
keti.

Londonas, sausio 19 — 
Britanijos pareigūnai a-

Valstybėse. Sakoma pre-

kraują, bet jau šiandien ir, Apie įvykusias prakalbas, reštavo Burmos premierą
t j v • • - • • 1 • 1 . *. •. • « « •• g TT 1 _ 1 _ ; y •Hitlerio - Stalino sutar- badas žiūri į akis. Kas bū- įvairiose kolonijose pla* 

tis patiems rusams labai tų, jeigu ne Jung. Valsty-,čiau tilps kitame “Darbi* 
brangiai kamavo. Jiėihs bių pagalba? : Ininko” numeryje.

U Saw, kuris lapkričio 5 
d. po nesėkmingų derybų

gaisrus užgesintu ir prie- Lietuvos laikais buvo lie
sus nuvyti su nemažais tuvių karininkų ramovė.
jiems nuostoliais. j __________

Iš Tokio praneša, kad ja
ponų tankai jau tik 35 mv- 

įlios nuo Singapore, bet 
Jungtinių Tautų karo va
dovybė tų žinių nepatvir
tina. į Washin<rton, D. C., sau-

Japonai taip pat bombar- šio 19 — Prez. Rooseveltas 
davo Olandų Indies. Kitur šiandien atsišaukė i Kon- 

karo jėgos kovose grėsė, kad naskirtų dar

Preridentas Reikalauja Pa
skirt Dar 28 Bilijonus 

Apsigynimo Reikalams

asies
pralaimi. $28.500,767.495 Karo ir

užtai, kad jis turėjęs “su- Britai pripažįsta, kad Laivvno departmentams ir 
šisiekimą” su japonais, prie Muar upės žioties ia- dviem kitiem apsigynimo 
huo karo pradžios Pacifir ponai kiek pasivarė pir- veiksmam. Toji suma būtų

mieras U Saw areštuotas

Londone lankėsi Jung.Įke. . myn. • sunaudota 1942 ir 1943 mh,



Antradienis, Sausio 20, 1942 DABB1MIHK

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos I
Dvasios Galybė [ operos artistai Juzė Au-

_______ 'gaitytė ir Kazys Gutaus-
• Stasys Būdavas per ^as- Dramos artistas Pet- 

Kauno radiją perskaitė ’ras Šimkus skaitė Antano 
straipsnį “Galingieji ir Vienuolio feljetoną “Ku 
silpnieji’’. Straipsnio idėja • Solistai Vencevi-
ta, kad dažnai galingųjų čiūtė ir J. Būtėnas daina-
jėga suklumpa prieš silp- v0 dur
nųjų dvasios galybę ir at- ^er Vilniaus radiją dai- 
kaklumą. Silpnesni nugali navo Vilniaus valstybinės 
ir sunaikina skaitlinges-i ^harmonijos choras, di-
nius ir didesnius savo stip- riguojamas Antano Ilčiu- 
ria dvasia. Faktai įrodo,! ^°- Per Kauno radiją dai- 
kad neturįs tvirtos valios navo Stasio Gailevičiaus 
dažnai turės nukentėti ir vYry sekstetas. Popieti- 
nusilenkti prieš dvasiniai niame koncerte dalyvavo 
apsišarvojusį priešą. Savo smuikininkas Povilas Ma- 
tezei sutvirtinti autorius! tukas, pianistė Aldona 
cituoja Šv. Augustino išsi- Dvarionienė ir operos so- 
reiškimą, Maironio eiles ir hstas Antanas Kučingis. 
Vidūno mintį. Užbaigda- 1® Kauno arkikatedros 
mas savo paskaitą, St. Bū_ transliuotas pamaldas at-į 
davas ragino klausytojus laikė prelatas Jokubaus- 
nenustoti ūpo, nes ir silp-kas. Artistas Vladas Var-( 
nesni ir neskaitlingi gali nas skaitė apysaką Naš- 
pasiekti savo tikslo, jei jie laitė”. Dainavo Liepa, 
tiki žmogaus dieviška pri
gimtimi, jei jie iš savo šie-

GERI KAIMYNAI atvykę iš pietinės Amerikos jaunuoliai, skaičiuje 
apie 526 ir sustojo New Yorke. Jie lavinsis kaipo lakūnai, mekanikai ir in
žinieriai, kad padėjus Dėdei Šamui apsiginti nuo priešų puolimo. Vaizdas 
parodo kai jie vyko iš laivo į viešbutį.

los išstumia menkas ir 
silpnas mintis ir tiki, kad 
dvasia karaliauja.

duoti licencijas tokioms į- 
monėms, kurios laikomos

-----------i “negyvybingomis”. Tos
• Vokietijos komisariato bolševikų laikais įkūrtos 

“Ostlande” karo adminis- amatininkų artelės, kurios 
likviduotos, turė-

PRIVATINĖS NUOSA- 
VYBĖS KLAUSIMU

(Pastaba: Ši informaci
ja dedama todėl, kad radi
jo programos dalyvių tar- traci jos patarėjas Funken nebus

VOKIEČIAI REKVI
ZUOJA BUTUS 

KAUNE

BRITAI PAĖMĖ DU ITALIJOS 
GENEROLUS Į NELAISVĘ

Britai ]auTuri 79 Ašies Vadus 
Nelaisvėje

Cairo, Egiptas, sausio 19 
Brit karo jėgos paėmė du 
Italijos generolus į nelais
vę Libijoj, kartu su 5,500 
kareivių. Sakoma, kad iki 
šiol Britai paėmė 79 ašies 
karo vadus į nelaisvę Afri
kos kampanijoj.

Britų karo jėgos užėmė

Halfoya Pass. Taipgi užė
mė Afrikos uostą Solum.

• Iš Kauno pranešama, 
kad ten varoma intensin- 
ga kova su spekuliacija. 
Už kainų kėlimą nuo lap
kričio 15 iki gruodžio 1 d. 
Kaune nubausta 76 asme
nys.

JAPONIJA PRARADO 3 LAIVUS 
ARTI TOKIO

Washington, D. C. — ta, kad Jung. Valstybėse 
Jung. Valstybių karo de- yra nacių penktakolonistų, 
partmentas praneša, kad! tačiau įrodinėja, jog kur 
submarinas nuskandino! kas yra didesnis komuniz- 
tris Japonijos prekybinius, mo pavojus ne tik Ameri 
laivus arti Tokio, Japoni- kai, bet ir visam pasauliu 
jos sostinės. Teisingas įrodinėjim?

Pereitą savaitę Amerikos Nacizmas arba hitlerizir c

• Nuo lapkričio 3 d. Lie
tuvoje vėl visuotiniai leis
tas telegramų susisieki
mas. Telegramos gali būti 
rašomos arba lietuvių, ar
ba vokiečių kalba. Šifruo
tos telegramos nepriima
mos. Telegramos žodis 
kainuoja 15 pfenigių. Te
legramos į užsienį atrodo, 
vis dar nepriimamos.

• Švedų laikraštis “Sven-
ska Dagbladet” iš Berlyno ir Filipinų karo jėgos nu- yra tik lokalis, o komuniz- 

komi- skandino 5 kareivinius ir mas tarptautinis. Hitleriz- 
saras Lietuvos sostinėje prekybinius japonų laivus mas yra viešas, o staliniz-

VjL .. , . , , , w Kaune atsišaukimu į gy- arti Filipinų salų. Viso ja- mas yra apgaubtas komu-
ar neštąjį komisaro įsakymą kalanti atlyginimo uz nuo- ventojus praneša, kad da- ponai neteko apie 35 iaivų nizmo kauke.

pe gali pasitaikyti užsie- paskelbė “Deutsche Zei- siančios persiorganizuoti praneša “Vokiečių 
niuose gyvenančių lietu-tung im Ostland” straips-kooperacijos pagrindais, 
vių tik tokiu keliu ir paty- nį apie jau ankščiau pra- Niekas neturįs teisės rei- 
rė apie savo gimines
pažįstamus Lietuvoje, nes dėl privatinės nuosavybės stolius, kilusius dėl bolše- bartinių trūkumų metui nuo pradžios karo su Jung. 
pašto susisiekimo su Lie-pnpazinimo detalineje vikimų nacionalizacijos i-reikali ,ačiu mastu Valstybėmis
tuva beveik nebuvo, o da-! prekyboje, amatuose ir statymų vykdymo. Busią rekvizuoti Kaune butus.

• Kauno miesto vokiečių 
komisaras pratęsė šeimų

Tokią priemonę, tarp kitai KontUfliZflK) PdVOJUS Didėti) aprūpinimo bulvėmis ter-
. , , . . . . ko, tenka pavartoti dėl tos ---------- miną iki gruodžio 1 d., ka-

, rengiamos amatininkų bei jmonimn- priežasties, kad vokiečiui Washington, D. C.—Kon- dangi miesto gyventojai
įvy domosios taisy es, kų interesus. Jų nuosavy- kariuomenės daliniams, i- gresmanas Martin Dies ankščiau nustatytu laiku 
kurios artimiausiu laiku be busianti apsaugota tam ki šiol kariavusiems Ru6i- rimtai įrodinėja komuniz- (iki lapkričio 15 d.) bulvė- 
busiancios paskelbtos. Į- atvejui, kad, jeigu jie grįz- bus ^^1^ pavojų. Jisai

bar jis ir visai nutrūko), smulkioje pramonėje. Au- atsižvelgta į bolševikų de- 
-------------- torius išveda, kad šiuo me- portuotųjų krautuvininkų,

PALIEKAMAS TIK 
NUGRIEBTAS 

PIENAS

tu esančios

• Paskelbtas įsakymas^ sakymo vykdymas eisiąs tų, galėtų vėl verstis savo žiemai Lietuvos
-------------- dėl pieno prekybos “Ost- skubos keliu, ypač atsi-senąja profesija. . I sostinėje. Gyventojai ragi

• Iš Kauno radi jaus pas-landė”. Pagal šį įsakymą, i žvelgiant j amatus kai- Repnvatizuotų įmonių nami paaukoti privatinius 
kutiniųjų dienų progra- suaugusiems žmonėms muose, nes ten reikią at- savininkams būsią teikia-!
mos pažymėtinos tokios (sulig kortelėmis) gali kurti žemės ūkio reika-mi kreditai, 
vietos: Feliksas Šimkūnas būti duodamas tiktai nu- lams amatininkų profesi- Apie namų, žemės ir ki-
skaitė paskaitą apie Ne

pripazįs- mis negalėjo apsirūpinti.

TORPEDAVO J. V. TANKERJ
(patogumus, kol atstatymo i a t f at • •
! darbai pasistūmės tiek pir- <UVO 15 ĮgUlOS Nariai

greibtas pienas. Nenu- J4-
vėžį. Kalbininkas Jurgis greibtas pienas duodamas Toliau autorius praneša, jo turto grąžinimą straip- 
Talmantas paminėjo kai tik tokioms žmonių kate- kad prekybos, amatų ar snyje nieko neužsiminta.
kuriuos netaisyklingumus gorijoms: kūdikiams, iki 2 pramonės įmonei atidary- ---------------
mūsų kasdieninėje kalbo-metų amžiaus 1 litras į ti būsianti įvesta leidimų —Gauta žinių, kad atgai- 
je. Kauno jaunųjų teatro dieną, vaikams nuo 3 iki 6 (licencijų) sistema. Pir- vino savo veikimą lietuvių 
vaidintojai suvaidino Ju-Įmetu amžiaus — 3/4 ltr. J moję eilėje licencijos bū- rašytojų draugija. Jos pir

Norfolk, Va., sausio 19— 
giau butų. Šeimoms, ku-I Pereitą sekmadienio rytą 
rioms teks apleisti butus, priešo submarinas torpe- 
bus nurodytos laikinos pa- davo Jung. Valstybių tan- 
talpos”. |kerį “Allan Jackson” ties

North Carolina pakraš
čiais. Žuvo 23 iš 36 įgulos 
narių. Tai jau trečias pre
kybinis laivas nuskandy- 
tas laike penkių dienų.

rašiūno parašytą vaizdelį 
“Mašinisto duktė”. Voka
liniame koncerte dainavo 
Kudokaitė - Misiurevičie- 
nė. Dramos artistas Anta
nas Mackevičius skaitė ra
šytojo Antano Vaičiulaičio 
apysaką “Praloštas smui
kas”. Prof. Kolupaila skai
tė apie Nerį - Viliją. Dra
mos artistas Kubertavi- 
čius perskaitė, vyskupo 
Moaiejaus Valančiaus ‘Se
novės aukštaičių vestuvių 
aprašymą’. Alenksandro 
Kačanausko kurinių kon
certe dalyvavo smuikinin
kas Izidorius Vosiliūnas,

nuo 7 iki 14 metų amžiaus siančios duodamos buvu
• “Deutsche Zeitung im tralinė Rytų bendrovė pre- 

Ostland”, ryšium su dvie-|kybai žemės ūkio produk- 
jų metų sukaktuvėmis tais”. Ji turinti monopo 
nuo buv. Lenkijos paskel- hnes teises “visiems SSSR 
bimo “generaline guber- užimtiems kraštams” 
natūra”, rašo, kad ši teri- “Ostlandui” esąs įsteigtas 
tori ja esanti paversta Vo-šios bendrovės centras

mininku išrinktas rašyto 
jas prof. V. Mykolaitis-Pu
tinas.

siems savininkams. Bet ir 
jie turėsią įrodyti “perso- 

nesius po gimdymo — V2 nalinį tinkamumą”. Be to, 
litro kasdien. Ligoniams'duodant licencijas būsią j • Panemunėlyje 
reikia gauti gydytojo liu- žiūrima, ar įmonė —1 •L J ■L-

— y2 ltr., be to, moterims 
4 mėnesius prieš ir 5 mė-

dijimą. linga
sais’

ir Obe-
reika-‘liuose atidaryti prie pra- 

viesaisiais intere-j džios mokyklų septintieji 
Būsią vengiama! skyriai.

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad 
kiekviena pramonės įmonė 
ar įstaiga turinti iš savo 
tarnautojų tarpo pasiųsti

• Per Kauno radiją įves
ta 3 kartus per savaitę ra- 
dio-valandėlė ūkininkams. 
Ji pavadinta: “Patarimai 
namams ir kiemui”.

KIBIRKŠTYS
Rusų Karo Šelpimo or- sų Karo šelpimo organi 

ganizacija išleidžia biule- zacijai, kuriame randame “

Į vokiečių kalbos kursus 
kietijos “šalutiniu kraštu”! Rygoje. Lietuvoje būsią bent po tris žmones. Jiems 
(Nebenland). Šis “Neben- skyriai Kaune ir Vilniuje, i turįs būti suteiktas gali- 
land” esąs tvarkomas “ab- Apie minėtos bendrovės Triumas lankyti tuos kur- 
soliutinėje vokiečių vado-. užsimojimus galima sprę- sus popiet, tarp 5 ir 7 va- 
vybėje, bet pritraukiant gtį to, kad Rygoje vei- landos. Artimiausiu laiku 
vietinį elementą”. Dauge- kia tokie skyriai: žemės ū-! prasidėsią kursai knygve- 
lis vokiečių perėję stažą kio produktų bei žaliavų džiams, stenotipistams ir

■ “icroie i®-------- J” ------------------ -----i“’----------- ------------ generalinėje gubernatū- eksporto, visų reikmenų
Vilniaus^srityje Mais- ten^ kurįame korespon-ir “Lithuanian Committee roję” dabar dirbą “Ost- įmpOrto laivininkystės 

to bendrove irenge 2o gy- dencijoje iš Bostono štai for Medical Aid to the So- landė” arba esą pasiruošę pįeno produktu vaisių’ 
vulių supirkinėjimo punk- rago: jviet Union, Brooklyn, N J “kitiems dideliems uždavi- daržovįu bei konservu
tus' > “The Uthuanians Socie-'Y ” kuris dviem atvejais' niams”. ’ bravorų, spirito bei gera-

kitiems 
jama.

biurų tarnauto-

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ties are enthusiastically aukoJ«s,P° $į:500- Ta ko‘ 
cooperating with the Mas- mlt,et^ kalP anoma suda- 
sachusetts Committee”. Iro komumsUi arba komu- 

Bet korespondencijos ^mo _ rėmėjai, 
rašytojas neįvardino nei dziaugesl> kada 
vienos lietuvių draugijos, RUS1J°S raudonoji 
kuri taip entuziastingai °hupavo Lietuvą, 
kooperuotų su Russian _ . . G. ' 77Relief Maiachusetts ko-' .* Yok,ec“i Tr asl<Ts

cija turi pagavus slaptų ži
nių, kad nacių fronte ne-

lų, kiaušinių bei paukščių, 
Svenska Dagbladet vaigOmųjų aliejų bei tau- 

raso, kad Berlyne esančios žuvų, tabako, cukraus, 
kurie! gaminamos knygos lvai*imėsos bei mėsos produk- 

Sovietų iriomis “Ostlando tautų tų javų bulvių
armija kalbomis. Kaip kulturima* mas ūkio mašinų ir minė

me, taip ir praktiškame ralinių

• Per Kauno radiją buvo 
patarimai duodami šeimi
ninkėms, kad dabar, ker
pant avis, vilnas reikia pa
naudoti mezgimui šalikų 
arba megstinių kariams. 
Tuomi, esą, bus padėta su
naikinti bolševizmą ir at
statyti “naują Europą”.

mitetu.

darbe rytuose vokiečiai ti-j 
kįsi aktyvaus dalyvavimo 
ir kitų germanų tautų. E-i 
są, ten galinčios būti pa
naudotos visos jėgos. Že
mės ūkyje vokiečiai pagei
daują jaunuomenės iš Da
nijos ir Olandijos. Vokieti
joje, studentų ir studenčių 
tarpe, jau dabar organi
zuojami specialiniai "Ry
tų” kursai. Ankščiau tuos 
kursus baigusieji buvo 
siunčiami į Lenkiją, o da- 

Pasta-

Mes neturime žinių, kad viskas taip sklandžiai eina 
nors viena lietuvių drau- kaip ligi šiol oficialiai bu- 
gija, kuri neturėtų ryšių vo matoma. Tam įrody- 
ar simpatijos Komunistų mas yra tas, kad Hitleris 
partijai, kooperuotų su ru- perėmė karo vado parei- 

! sais, kurių šalies vyriau- gas į savo rankas. Kiti šal- 
sybė taip baisiai nuteriojo tiniai pranašauja, kad vo- 
Lietuvą, tūkstančius nu- kiečiai planuoja pulti Tur- 
žudė ir šimtus tūkstančių kiją ir siekti Kaukazo ir 
ištrėmė į Sibirą. Be to, lie- Sirijos aliejaus iš kitos 
tuvių draugijos neturi ga- pusės. Dar toliau prana- bar ir į “Ostlandą 
limybės kooperuoti su rū- šaujama, kad vokiečiai per raišiais mėnesiais į tuos 
sais, kada jų pačių šimtai Ispaniją žygiuos į Gibral- kursus įsiregistravę 2,000

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

tūkstančių tautiečių rei
kalauja pašalpų.

. Tame pačiame biuletę- 
nyj telpa sąrašas organi
zacijų, kurios aukojo Ru-

tarą ir Afriką. Mat Afri
koje esą italai visai su
smuko, ypač Libijoj ang
lai ašies armijai išpylė, 
kailį.

vokiečių studentų.
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, • “Deutsche Zeitung im 
Ostland” skelbia, kad Ber-| 
lyne esanti įsteigta “Cen-
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Pasiaukojimo Metas

laisvosios Lietuvos Tary- NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ba iš visų grupių, nors as
menų sąstatas dar nebuvo 
paskelbtas.

Vasario 22 d., (Jurgio Washington gimimo die
noj), įvyks Šv. Pranciškaus par. salėje, 94 Bradford

KATALIKŲ SEIMELIS

Pats suorganizavimas 
nebuvo lengvas.

Kas turėjo imtis organi- St., Lawrence, Mass., Naujosios Anglijos Lietuvių Ka- 
zavimo darbo? Preziden- taliku Seimelis. Kviečiame visas organizacijas bei 
tas ? Lietuvos Ministeris draugijas tą dieną prisiųsti atstovus, nes šiuose nera- 
\\ ashingtone ar patys lie- miuose laikuose yra daug reikalų.

Dienotvarkė ir Seimelio eiga bus paskelbta vėliau. 
A.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba — 

Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas,
Antanas Zaveckas, pirmininkas,

Benediktas Jakutis, raštininkas.

Gyvenime dažnai tenka pasiaukoti. Žmogus vien 
tik sau atsidavęs, niekad neatsižvelgiąs į savo artimo 
reikalus, nežinąs ką tai reiškia pasišvęsti ir pasiauko
ti, kartais karčiai nusiskundžia, kad jį visi apleido/ 
nieks jo nepaiso ir palieka jį vieną kamuotis su gyve-l 
nimo sunkenybėmis. Bet jei toksai savanaudis sugebė
tų nors kiek kritiškai į save pažvelgti ,tai be abejo pa
stebėtų, kad jis tokio likimo užsipelno, nes ir pats kitų 
nepaiso ir vien savimi tesirūpina. Koks balsas toks ir
atbalsys: tų kitų nežiūri, tai ir tavimi kiti nesirūpina. wajj salos gyventojų ir pradėjo berti iš padangių mir- 
Su žmonėmis gyvendamas privalai su jais draugiškai jjes lašus, tada, kaip vaizdas parodo, beginklės mote- 
santykiauti, reikalui esant jiems padėti, juos paguosti. rySj nešinos vaikučius, bėgo slėptis, o priešas nuolat 
Žmoniškas santykiavimas neapseina be pasišventimo jas lydėjo su mirties lietum
bei pasiaukojimo. Jei nėkiek artimui nepasiaukosi, ---------------------------------------------------------- ■---------------
būsi izoliuotas, atskirtas. Tad jau paprasčiausias mū
sų pačių interesas reikalauja, kad net eiliniam gyveni-; 
me parodytume reikiamo pasiaukojimo.

Bet būna tokių momentų, kada eilinio pasiaukoji
mo neužtenka. Kuomet užeina kokia visuomeninė ne
laimė, kaip antai badas, potvinis, gaisras, žemės dre
bėjimas, epidemija, karas, tada mūsų pasiaukojimas 
turi dvigubai ar net trigubai pakilti. Gi kartais pasi
aukojimas turi taip įsitempti, kad normaliomis sąlygo
mis jis atrodo beveik neįmanomas. Vieša nelaimė rei
kalinga viešo nepaprasto pasišventimo. Dabar mus iš- 

' tiko karas. Kaip artėjąs debesys kurį laiką jis tik iš 
tolo gąsdino griaustiniais ir žaibais. Bet debesys ėjo

tuviai, Lietuvos piliečiai? i 
Antroji sunkenybė: ant 

kokių pamatų Naujosios
Tarybos veikla turėtų būti 
statoma: ar paskutiniosios 
Lietuvos Konstitucijos, 
tautininkų valdymo metu 
išleistosios, ar Lietuvos 
steigiamojo Seimo priim
tosios ar tik ant 1918 me
tų
to?

Golgotos Kelias bolševikai būtų išsilaikę 
Lietuvoje dar tik kelis me
tus, tai lietuvių kalba ir 
dainos būtų išnykusios vi
siems laikams. Ištisus me-

• Per Kauno radiją pu- 
Nepriklausomybės ak- blicistas Aleksandras Mer

kelis skaitė paskaitą “Ne- , „ . _ . ,
Iniciatyvos suorganizuo- užmirškime Golgotos ke- ^eteisia^sekamUr gaudo- 

ti Tarybą ėmėsi Lietuvos ho”. Prelegentas prisiminė bolševikų pareigu
piliečiai. Dr. Vileišis, gy- sunkiausius lietuvių tau- se-
venantis Čikagoje, stojo to tos istorijos laikotarpius: ’ .P . R . .
viso judėjimo priešakyje, baudžiavos, sDaudos drau- kuobai-

Sušaukti visus Lietuvos dimo ir pripažino, kad pats J. atsįmįnimą Jiems 
. ‘ „ piliečius į “seimą” pasiro- sunkiausias, skaudžiau-

Kada japonai be jokio perspėjimo užpuolė ant Ha- negalima viena, kad sias buvo bolševikų šeimi- šeimininkaujant lietuviui
_ dirbantiejį negalėtų šiuo ninkavimo laikas, kurį ga- £e tvarka

metu palikti vietų, antra, Įima pavadinti Golgotos galvot; .__ 
kad kelionių išlaidoms pa- keliu, nes jis buvo atžymė- n. !nor e
dengti nėra jokių sumų ir tas lietuvių tautos vaikų sie 
trečia, prieš šaukiant tokį kapais bei kryžiais. Jei

i “seimą” reikia, kad jau ———————— .
.būtų tam tikras organas kratiškais pamatais, būtų kalbėtojas. Bolševizmas — 
,ar komisija, kuri paruoštų svarbioji linija viso veiki- P/“°;
j tam seimui programą ar mo-
darbų tvarką ir turėtų au- Ant šių pamatų visos 
toritetą sušaukti tokį sei- grupės gali vieningai su-

Lietuviai, Vienybės Svarbiuose 
Tėvynės Reikaluose

žmogaus

Golgotos kelio užmiršti 
neprivalome, tęsė toliau

ka ir, Dieve duok, tokių 
pamokų ateityje nebeturė
ti. Dabar tauta turi ištirti 
ir amžinai atsiminti, kiek

Organizavimas jau seno- kitai? at®tov^ ar dele- tartinai veikti. Išrinktoji žalog įr skriaudų lietu. 
kai pradėtas. Bet mes lie- susirinkę tik pasiko- Taryba, tarpininkaujant viams padarė rusai Kaune
tuviai dažnai pačiuose ,atskirų grupių zmo- Lietuvos Ministeriui Wa- yra steįgįamas tam tiks-
svarbiausiuose tautos rei- ^es pasiginčytų ir be me- šingtone, išgaus Vyriausy- “Raudonojo Teroro

____________________ ________ , _o__________ , - kur *ieko ^skirstytų, bės patvirtinimą ir tada Muziejus„ kuris apims
skiltyse ir vedamuosiuose gai svarstome ir pavėluo- i Taip buvo rasta patogesne jai atsivers plati dirva ne med2iagą iš lietuvių tau- 

greičiau jame veikti. Pradėtą darbą ir lengvesnė išeitis: suda- tik dirbti Lietuvos nepri- tog įstorįjos nu0 1940
jo nepažinę išpeikiame įrlryti ta.m tikrą Tarybą į klausomybės atstatymo Įjį^ijo 15 d jkį 1941 m

Visi Amerikos lietuvių 
laikraščiai, išskyrus tuos, 
kurie nepriklausomos ir 
laisvos Lietuvos nepripa
žįsta, jau nuo seniau savo1 kaluose, ilgai tariamės, il-

reikalauja kuo
suorganizuoti ir sudaryti 

mūsų kryptimi ir pagaliau jis čia. Kol kas dar nema- Iaikjaą Lietuvos vyriau- 
tome kautynių nė sprogstančių iš oro bombų, bet žino- Sybę ar Tarvbą. 
me, kad kažkur toli už jūrių marių mūsų broliai ir sū-

sugnauname.
Pasirodė žinia, kad Čika- visuomeneie asmenų is vi

su patriotišku grupių: ka-
nūs jau yra ugnyje ir ne vienas jų gyvastį palydėjo ar lojasi ne vienas pilietis, kuriam jau tenka susivaržyti į taliku. tautininkų ir socia- 
tapo sunkiai sužalotas. Tad nukautųjų bei sužeistųjų ir dažnai kišenių krapštyti. • listu. Tuo reikalu Dr. Vi-
giminėms jau karas sopulių kardą į širdį įsmeigė. Ir Tie dalykai sudaro nemažą nemalonumų. Jie ver-Į^išis važinėjo iš Čikagos į 
ištisa visuomenė jau pradeda pajust karo pasekmes, čia daug ko atsižadėti, nusimarinti, pasiaukoti. Bet 
Jau pradeda pritrūkti kai kurių gyvenimo reikmenų, toki mūsų pasiaukojimai tai tik mažmožis^ palyginus 
kai kurių maisto rūšių, įprastų pilietiškų patogumų su tuo visų didžiausiu pasiaukojimu, kurį padaro ka- 
jau tenka atsižadėti. Prie palaipsniui augančių taksų rys, sudėdamas savo gyvastį ant pasišventimo aukū- 
prisideda dar įvairūs prašymai bei reikalavimai remti ro. O jei ne gyvastį, tai sveikatą, nes būti neišgydomai 
visokių visokiausius vajus: tai pirkti paskolos bonus, sužalotam tai tokia sveikam žmogui pabaisa, kad jis 
tai aukoti Raudonajam Kryžiui, tai teikti paspirties verčiau norėtų būti nukautas. Kai kiek rimčiau apie 
surištoms su karu labdaringoms organizacijoms ir tt. tai pagalvojam, tai mūsų pasiaukojimas atrodo lyg 
ir tt. Tai dar tik pradžia, o kas bus toliau? — taip šie- koks sumažybintas trupinėlis. K.

kurią įeitu pasidarbavusių darbą tarp lietuvių, bet bjržeUo 22 d. Muziejus bus 
net gi ruoštis būsimai taj- paskįrstytas į tris skyrius: 
kos konferencijai kuri L santvarkos, II.
seks po šio karo ir be abe-raudonojo teroro ir III. 
jo Lietuvos vardas, jos ru-; lietuvilJ kovos su boiševi- 
beziai bus diskusuojami.'
Tarybos nariams užkrau-Rytus ir tarėsi su virsim 

nėtų grupių vadais dėl pa
rinkimo kandidatų i orga
nizuojama Tarybą. Taryba 
suorganizuota.

Kokiais pamatais?
Visos grupės sutiko, kad 

1918 m. vasario mėn. 16 
d. aktas: Laisva Nepri
klausoma Lietuva demo-

kais. Prie muziejaus stei
giamas archyvas su biblio-

narnos pareigos ne tik sun- teka Muziejus kreįpiasi 
kios, bet dabar ir labai at- 
sakomingos.

Mes kiti lietuviai, ypač 
Lietuvos piliečiai, negriau
kime, bet vieningai parem
kime jų darbą mūsų Tėvy
nei.

Kun. Dr. A. Deksnys.

visus lietuvius siųsti jam 
tinkamą medžiagą antra
šu: Kaunas, Laisvės alėja 
No. 41. butas 11.

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A V. Atkočius

Šeštas Žodis - Tingumas
"ATLIKTA"

Krikščionių atžvilgiu, svarbūs asmenys 
nėra būtinai reikalingi, ir tie, kurie nuveikia 
didžius darbus ne būtinai yra tikrai didūs. 
Karalius neužima aukštesnę vietą Dievo aky
se kai paprastas žmogus. Žemės valdyba, su 
milijonais kareivių po jos vėliava, Dievo a- 
kyse nėra daugiau brangesnė už paraližuotą 
kūdikį. Pirmutinis turi didesnės galimybės 
pikto padaryti; bet, lyg našlė šventykloje, jei
gu kūdikis išpildo Dievo valią daugiau kai 
diktatorius bando įgyti socialinių teisių Die
vo garbei — tuomet kūdikis yra didesnis ir 
vertingesnis. Dievas nelaiko garbėje vieną 
žmogų atskirtą nuo visų kitų. žmonės tik yra 
artistai gyvenimo scenoje. Kam turi asmuo, 
turtuolio rolėje, džiaugtis savo auksu ir pil
nu stalu, ir save laikyti aukščiau už elgetą — 
elgetaujantį trupinius nuo jo stalo? Kuomet 
gyvenimo uždanga nusileis: abu bus toki pa

tys vyrai. Kuomet Dievas nutrauks uždangą, 
Jis neklaus kokią rolę mes turėjome, bet kaip 
sąžiningai mes savo rolę suvaidinome. Mažo
ji Gėlė yra pasakiusi, kad žmogus gali savo 
sielą išgelbėti tik berinkdamas sagutes iš 
Dievo meilės. Jeigu mes galėtume sukurti 
pasaulius ir juos paleisti nuo galų savo pirš
tų, mes tiek Dievą nepatenkintumėm, kiek į- 
mesdami vieną sidabrinį iš Jo meilės į biednų 
dėžę. Ne kas daroma, bet kodėl daroma —ku
ris nustato darbo vertę. Būtų valytojas, ku
ris dirba iš Dievo meilės, daro daugiau gero 
šiam pasauliui nei visi bedievių susirinkimai 
Maskvoje.

Tikslas duoda darbui vertę. Pareigos gy
venime yra palygintos su marmuru, stora 
drobe ar net ir akmeniu. Marmuras tampa la
bai brangus dėl atvaizdo, kurį j'am suteikia 
skulptorius; stora drobė tampa brangi dėl 
nupiešto ant jos paveikslo; akmuo paaukš
tintas architektoriaus piešiniu. Taip ir su 
mūsų darbais. Tikslas duoda jiems vertę 
taip, kaip atvaizdas duoda marmurui vertę. 
Dievas nesidomi, ką mes darome su savo 
rankomis, pinigais, protu ar burnomis, bet 
ką mes darome su savo valiomis. Darbinin
kas, o ne darbas, čia skaitomas.

Tegul tos sielos, kurios tiki, kad jų darbas 
neturi jokios reikšmės, pažįsta, kad daryda
mos savo mažus darbus iš Dievo meilės, tie 
darbai įgyja nepaprastą vertę. Seni, kurie ne
ša jaunųjų pajuokas, sergantieji, kurie turi 
gulėti lovoje, neišlavintas ateivis, kuris dirba 
geležies fabrike, gatvių valytojas ir dvėsenų 
rinkėjas, drabužių prižiūrėtojas ir jų rinkė
jas teatre — visi šie bus pasodinti į sostus

virš diktatorių, prezidentų, karalių ir kardi
nolų, jeigu iš didesnės Dievo meilės jie savo 
žemus darbus atlieka geriau nei tie, kurie tu
ri aukštesnes roles, bet jas vaidina su mažes
ne Dievo meile.

Joks darbas nėra užbaigtas tol, kol mes jį 
nepadarome Dievo garbei. Ar tu valgysi, ar 
gersi, ar ką tu darysi, viską daryk Dievo gar
bei. Kada mūsų gyvenimo nuoma pasibaigs, 
du klausimai iškils. Pasaulis klaus: kiek mes 
palikome? Angelai klaus: kiek atsinešame? 
Siela gali daug panešti, bet josios kelionėje 
prie Dievo teismo sosto, ji bus prislėgta tik 
su tokiais daiktais (lyg tokius, kuriuos žmo
gus bando išgelbėti iš bent kokios nelaimės) 
— jos geraisiais darbais, kuriuos ji padarė 
Dievo garbei. Viską ką paliksime bus neuž
baigta. Viską, ką pasiimsime su savimi bus 
užbaigta.

Kad tik mes nenumirtume per anksti! Šis 
nereiškia mirti seniems, bet nenumirti neuž
baigus savo užduotą darbą. Nepaprasta, jo 
nieks nepamano, kad mūsų Viešpats mirė per 
jaunas. Bet užtat, kad jau Jis buvo užbaigęs 
Tėvo darbą. Nieko nereiškia kiek amžiaus 
mes turėsime, kada mirsime, nes mes visados 
jausimės, kad vis dar yra kas padaryti. Ko
dėl mes taip jausimės, jeigu ne dėlto, kad 
mes savo užduoties neatlikome gerai. Mūsų 
užduotis gal nedidelė; gali būti tik pridėjimas 
vieno akmenuko prie Dievo šventyklos. Bet 
kokia toji užduotis nebūtų, daryk kiekvieną 
mažą darbelį vienybėje su tavo Išganytoju, 
kuris mirė ant kryžiaus, ir tu užbaigsi savo 
gyvenimą ramybėje. Tada tu niekuomet ne
mirsi per jaunas! Bus daugiau

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.

-»

BUY A SHARE IN

AMERICA

DEFENSE SAVINGS 
BONDS and STAMPS

BANK \VITH YOUR COUNTRY is the theme of this effectiv^ 
Defense Savings poster now seen in store windows and in the lobbie* 
of buildings all over the country. Drawn by artist Henry 
of Rhinebeck, N. Y., the poster portrays the spirit of patriotism 
investing in the United States Government through the purchase 
Defense Bonds and Stamps. Štampe are priced from 10 centi to 
Bonus from $18.75 to $10,000» '

Jungtinių Amerikos Valdžios išleisti Apsigyni
mo Bbnai, kurie siūlomi ir kviečiami pirkti pa
vieniams ir organizacijoms vra tai ginklas ne tik 
prieš priešą, bet ir šalies gerovės kėlimas.
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Iš L.D.S. Veikimo
LDS Connecticut Apskričio 

PROTOKOLAS
Metinis LDS Conn. apskričio. nia M. Colney ir M. Alubauskai- 

suvažiavimas įvyko 14 d. gruo- tė;
džio, 1941 m., Švč. Trejybės lie-' 6-tos kp. — Hartford: — S. 
tuvių parapijos salėje, Hart- šrupša, P. Špelis, P. Ambrosie- 
ford, Conn. Suvažiavimo sesi- nė, A. Mašiotas, A. Kaunietis, 
jas pradėjo vietinės LDS 6 kp. P. Manikienė ir A. Armaitis; 
pirmininkė, ponia P. Ambrosie-; 36-tos kp. — New Britain:— 
nė, ir pakvietė Prelatą J. Am- O. Gudinienė ir B. Mičiūnienė. 
botą, Apskričio dvasios vad„ at- Užsiregistravo 16 atstovų ir 
kalbėti maldą. Atkalbėjus mal- penki svečiai, būtent, A. Patec- 
dą, sekė sveikinimai. Sveikino kis, O. Navickienė, B. Verigie- 
Prelatas J. J. Ambotas, linkėda- nė, K. Balčiūnas, A. Navickas, 
mas LDS laimingos darbuotės Registruojant atstovus, ženk-; 
krikščionybės reikaluose, ir ra- lėlius prisegiojo P. Ambrosie-; 
gino LDS narius būti ištiki- nė ir M. Alubauskaitė, kurie 
miems šiai šaliai, ypatingai buvo paruošti rūpesniu 6-tos 
šiais karo laikais. Nuoširdžiai kuopos.
sveikino suvažiavimą kun. J. i Svečiams irgi suteikta ženkle- 
Vaškas, Marianapolio Kolegijos liai ir sprendžiamas balsas, nes 
rektorius, pareikšdamas mintį svečiai visi LDS nariai. Sesijų 
apie Šv. Tėvo susirūpinimą vedimui vienbalsiai išrinkta: — 
žmonijos reikalais, ypač darbi- primininkas Dr. M. J. Colney; 
ninkijos. Užgyrė Amerikos vai-vice-pirm. — P. Jakubauskas; 
džią ir žmones už parodytą vie- raštininkė — B. Mičiūnienė; 
nybę. karo pabaisom užėjus, tvarkdarys — S. šrupša; kores- 
Sveikintojų kalbos palydėtos pondentė — M. Alubauskaitė. 
gausiais aplodismentais. i Mandatų ir įnešimų patikri-

Atsilankė apskričio pirminin- n*mui A. Kaunietis ir A. Ar
kas M. J. Colney, ir užėmęs mahis.
vietą, nuoširdžiai pasveikino at- Seka skaitymas protokolo iš 
stovus ir svečius. Ragino būti pusmetinio susirinkimo, kuris 
atviriem laike sesijų, pareiš- Priūntas vienbalsiai. Išklausyta 
kiant savo mintis. Suvažiavimą apskričio \ aid} bos raportai, iš 
sveikino raštu A. Krikščiūnas, kurių pasirodė, kad visi savo 
prisiųsdamas ir keletą įnešimų užduotis pagal išgalės atliko, ir
LDS organizacijos gerovei. veikė sutartinai, daugiausia pa

sidarbavo dėl trilypės Geguži-
Iššaukus apskričio valdybą, ngg sekmingumo savose koloni-

pasirodė, kad dalyvauja daugu
ma, tik nebuvo vice-pirmininko 
ir vienos iždo globėjos, kurie 
pribuvo vėliau. Iš kuopų daly
vauja trys, būtent, 5-ta, 6-ta ir 
36-ta.

jose.
IŽDININKO RAPORTO 

IŠTRAUKA

Laike pusmetinio suvažiavi
mo, gegužės 25, 1941 m., pas iž- 

Užsiregistruoja sekantieji at-'dininką buvo $79.76. Išmokėta 
stovai: 5-tos kuopos, Waterbu-'valdybos kelionės išlaidos $2.00. 
ry: — P. Jakubauskas, M. Ka- LDS 5-tai kuopai, už užkan- 
rinauskienė, B. Šilkauskas, P.‘džius $5.00. Viso išmokėta $7.— 
Jurkšaįtis, Dr. M. J. Colney, po- Ižde liko $72.76. Šiuo laiku į

Pilgrims gavę thanks for a 
land of freedom. This 
year give thanks in a way 
that will help preserve 
that freedom—by putting 
your dimes and dollars to 
work in National Defense!

DEFENSE
BONDS
STAMPS

iždą įėjo bankos nuošimtis $1.- 
46; Trilypės Gegužinės pelnas 
$106.02. Viso ižde yra $180.24, 
ir L. L. P. Bonas 100 dolerių.

Iždininko raportas priimtas, 
ir iždo globėjų patvirtintas.

Atsilankė į sesijas kun. P. P. 
Karlonas iš New Britain, Conn., 
kuris nuoširdžiai pasveikino 
apskričio dalyvius ir užgyrė 
LDS darbuotę ir telpančius stu
dijų rateliams straipsnius ‘Dar
bininke’. Ragino, kad visose ko
lonijose studijų rateliai gyvuo
tų, ir pats pasižadėjo visuomet 
remti LDS veikimą.

Kuopų prisiųsti metiniai ra
portai perskaityti ir užgirti. 
Pasirodė, kad visos kuopos gra
žiai veikia.

Seka buvusių komisijų rapor
tai. Komisija dėl nuosavo par
ko įsigijimo — plačiai rapor
tuoja Dr. M. J. Colney ir K. Ta
mošiūnas. Jie plačiai teiravosi 
tuo reikalu, bet neturi galutino 
nuosprendžio. Šis reikalas pa
liktas ramesniai ateičiai. Trily
pės Gegužinės smulkmenišką 
atskaitą patiekė P. Jokubaus- 
kas, pareikšdamas, kad trims 
apskričiams liko pelno po $106.- 
02. Raportas priimtas aplodis
mentais, tik su maža pastaba, 
būtent, kad už atvežimą publi
kos vieno buvo išmokėta $5.00 
B- Mičiūnienei, o ne Manikienei.

Seka atstovų raportai iš bu
vusio LDS Seimo, kurį patiekė 
S. šrupša, P. Manikienė, dr. M. 
J .Colney ir P. Ambrosienė. Ra
portai priimti. Išmokėta iš aps
kričio iždo $5.00 6-tos kp. ats
tovui; kitos kuopos nereikalavo 
iŠ apskričio skirtos paramos.

Seka nebaigti reikalai iš pro
tokolo. Kas link surengimo va
karo LDS Centro paramai, pa-

Nors Gabalėlį Dangaus...
Valė Paliukaitė j nubudo kasdieniškas pil-

Fokstrotas - Ispanija, Ikai, sen?vas rVtas ,ir be‘ 
tango - Dvi ašaros, valsas i reikšmėmis, niūriomis aki- 
- Čigonė. Salėje vaikšto mls zvalg°s‘ Pr° langus.
muzika ir žmogus. Žmogus O pasaulis toks senas,
išsiilgęs širdžiai giedros, nudilęs, nuskuręs, pailsęs, 
po pilkų eilinių darbų, po Žmonės apnešti dulkėmis, 
nuobodžių valandų įstai- juokingi ir tik šykščiai ar- 
goj, po smulkių scenų šei-timi. Dairaus. Tos pačios 
moj ir viso iki kaului įky- j gatvės, mašinos ir jų sig- 
rėjusio. nalai. Tie patys šoferiai ir

Tik šis žmogus dabar sėdintieji ponai. Bet ak- 
šventadieniškas. Jo balinis menėliai dairosi į viską ir 
rūbas, iškilminga unifor-, džiaugias, kad jie nauji, 
ma, žavi šypsena. juos dar tik šįryt prausė ir

Kilniai žydi “Nakties ka-: mylavo lietus. Matom,
ralienė”, “Bliaunarcizas” 
ir pasavariškos alyvos. Ug
nimi žaibuoja rausvi na
gučiai, purpuru žvilga 
karminuotos lūpos ir leng-

kad ir akmenėlių džiaugs
mas mirs, nes mašinos pa
vyzdžius juos vėl suteps, 
sumins.

Tvanku. Girdėtis ilgesiu
vai šliaužioja spalvuotos ir malda alpstančius gai- 
šilkų drugelių jūros. į dos žodžius. Ir skubu.

Bet čia žmogus ir muzi- Greit, greičiau į tą šalį, į 
ka! Karštai kvėpuoja mu-:saulę, Į žiedus
zika; su ja ir žmogus. Nu- brangų, savą. 
liūdus, verkianti, ar links
ma; jai pritaria žmogus.

ir artimą. 
Ir... muzi

kantas!
— Nors gabaliuką mėly-

Amerikietis (kairėj) sveikina Meksikietį, oro jė
gų komandierį, kuris nusileido Nogales, Ariz., dėl pa
siėmimo daugiau aliejaus. Meksikietis skrenda į Kali
fornijos pakraščius apsigynimo reikalais.

Besiruošiant Vasario Šešioliktai
Moterys! Tautos Šventėje Temirga 

Salė Tautiniais Kostiumais!

Ir taip abu vienodai jaučiamo dangaus, nors gabaliu- 
jie gyvenimą. Tačiau mu- ką...
zika pataikauja žmogui.! Jis išblyškęs, ne nuo dul- 
Jai gaila žmogaus, kurs kių akmenėlio! Jo veidas 
ieško džiaugsmo. Ir ji kaip kilnus. Jo lūpos ir muzika, 
išblyškusį vergė linksmina, tai vienas darnus paveiks- 
patricijus, leisdama jiems las. Jis dainuoja apie dan- 
negalvoti apie viską, kasigų, ilgisi jo, tolimo, aukš

to, vyliojančio ir skaistaus.praeinančiai pilka.
Vargšė muzika! Ji ieško! Menininkas gatvėje! Pa-

širdies, kuriai pataika vi- junta tai žmogus. Jis rami- 
mas svetimas. Ji ilgis šir- nančiai kalba į pilkąjį rytą 
dies, kuri norėtų išgirsti ir dulkėtas širdis. Jis be 
gaivinančią saulėtą uver- baliaus tualetų, be lanks-

Karo audra netikėtai už- rys tą dieną būtų pasipuo- 
ėjo ir ant mūsų šalies, A- šusios tautiniais rūbais.

tautiški rūbai 
koje gyventi. Mūsų senoji nepaprastai gražūs ir ne- 
tėvynė Lietuva jau treti gėda su jais bet kur pasi- 

" metai gyvena ne tik karo rodyti. Tarptautiniuose 
baimėje, bet ir jo baisumą, parengimuose jais pasi-

svarsčius, palikta kuopų nuo- merikos kuri noržjo tai- Lietuvių
žiūrai. Iš apskričio iždo paskir 
ta 10 dol. Centrui. Kas link įve
dimo sveikatos skyriaus “Dar
bininke”. Šiuo reikalu plačiai 
paaiškino Dr. M. J. Colney ir 
pasirodė. kad “Darbininke” 
dažnai telpo straipsniai apie 
sveikatą. Dėl atvežimo chorų į 
Trilypę Gegužinę, pasvarsčius, 
nutarta skirt $5.00 iš apskričio 
iždo laimėjimui, kad padengti 
chorų atvežimo išlaidas.

Seka kuopų įnešimai. 6-ta 
kuopa įneša, 1) kad LDS Conn. 
apskritis rengtų prakalbų marš
rutą. Pasvarsčius ir permačius 
iš to mažus rezultatus, bei dide
lį keblumą apskričiui, palikta 
pačioms kuopoms maršruto rei
kalu rūpintis. 2) Rengti Trilypę 
Gegužinę. Įnešimas paremtas ir 
nutarta rengti, pavedant aps
kričio valdybai tuo pasirūpinti 
ir susitarti su Susivienymo ir 
M. Sąjungos apskričiais. 3) Kad 
apskritis skirtų auką dėl Lietu
vos pabėgėlių. Priimta ir nutar
ta palikti ateičiai. 4) Kad aps- 
k irtis partraukt knygų parašy
tų prof. K. Pakšto ir išdalytų 
kuopoms, kad paaukotų miestų 
knygynams. Įnešimas priimtas, 
ir nutarta iš apksričio iždo nu
pirkti dvyliką knygų, ir pasiųs
ti LDS kuopoms, gyvuojan
čioms Connecticut apskrityj.
Tai pasirūpinti pavesta apskri-^ 1Q d(į vienbalsiai išrinktąfėjo svetimoje okupacijoje 
čio raštininkei. j apskričio valdyba šiems me- ir SU ilgėsiu žvelgė į teis

tams, kuri susideda sekančiai: f v4j^ tėvynes pusę, kur jų 
Pirmininkas — Dr. M. J. Col-'broliai džiaugėsi laisve per 
ney; vice - pirmininkas — A? 22 metus.
Mičiūnas; iždininkas — K. Ta-F 
mošiūnas; raštininkės — B.
Mičiūnienė ir M. Alubauskaitė.

Tačiau, norime, ar ne, tu- puošusios lietuvaitės, lai- 
rime priimti tą ką gyveni-j 
mas mums duoda.

Besigrumdami

mi dovanas.
Kiekviena tauta, turėda

ma savo praeitį, turi ir sa- 
nimu šioje šalyje neturime yjtą kultūrą, kuri per ilgus 
pamiršti ir savo tėvynės metus tautoje bujoja. Mū- sos‘ 
Lietuvos, su kuria mus ri-įsų kalba, dainos, žaidimai, 
ša tie patys reikalai ir rū- papročiai, rūbai vis tai

tiūrą, kurioj nėra laukinio 
siutimo, aistraus šiurkštu
mo ir pasislėpusios ironi
jos. Tik... muzikai nepake
liui. Žmogus šįvakar neieš
ko jokios paslapties, nesi- 
ilgi pastovaus ir skaisčiai 
keliančio, nes tai jam vai
denasi naiviu nekultūrin
gumu.

taus pataikaujančio žvilg
snio, Jis — menininkas!

Šuo juo kyla rankos į 
dangų, mažą, mėlyną, kuk
liai tylų ir gaivinantį.

— Tik gabalėlį dangaus, 
gabalėlį!...

Dangus prisilenkia prie 
žemės. Saulės daug. Jos 
auksinis triumfas išsklai-

su gyve-

pėsčiai. Mes, amerikiečiai 
lietuviai, iš anksto rengia
mės minėti Vasario 16 iš
kilmingai. Chicago lietu
vių, patriotinių srovių ko
mitetas, jau mitinguoja ir 
rengiasi prie tos dienos. 
Minėjimas įvyks Stock 
Yards amfiteatre.

Kad priduoti tai dienai 
daugiau reikšmės komite
tas pageidauja, jog mote-r

Padėkos laiškas parašyti paves
ta raštininkei. Įnešta ir nutar
ta pasiųsti sveikinimus šios ša
lies Prezidentui, Conn, valsty
bės Gubernatoriui ir šio miesto 
mayorui, pareiškiant lojalumą 
ir prielankumą šiai šaliai ir jos 
vyriausybėms. Taip padaryti
pasižadėjo kun. J. Kripas. Įneš-’simpatijų jaučiu ir vilnie- 
ta ir nutarta paskirt aukelę’ čiams lietuviams, kurie dėl 
Marianapolio Kolegijai Paskir-! lietuvybės kryžiaus kelius

ATSTOVŲ ĮNEŠIMAI 
p. A. Krikščiūno įnešimai raš

tu: 1) kad LDS Conn. apskri
tis pirktų Apsigynimo bonus. Į- 
nešimas priimtas ir nutarta 
pirkti tris bonus po 25 d. 2) 
kad LDS Conn. apskritis už
prašytų šv. Mišias už Lietuvos 
žuvusius karius kiekvieną me
tą, kol apskritis gyvuos. Įneši
mas paremtas, ir nutarta už
prašyti, skiriant auką $2.00 lai
ke kiekvieno pusmetinio suva
žiavimo. Įnešta ir nutarta pa
reikšti padėką panelei O. Že- 
maitaitei už aprašymą anglų 
spaudoje apie LDS Conn. aps
kričio pusmetinį susivažiavimą

Pavargo vakaro akys.! do žmonių kasdienišką rū- 
Pasislėpė vylingosios švie- ką, apkabina šaltus akme- 

Sumigo buduaruose! nėlius, apdovanodamas 
ponios su kremu. Pamažu * juos gyvybės ir meilės žie

dais.
tautos kūryba — dailė. 
Mūsų tautiniai drabužiai 
įdomūs ir tuo, kad pačių 
lietuvaičių rankomis pada
ryti. Mes žinome, kiek 
daug kartų turi pereiti per 
rankas tas linas, kanapė, 
vilna, kol jie tampa puoš 
niu rūbu.

Lietuva yra susiskirs 
čiusi į provincijas, — Že
maitiją, Aukštaitiją, Su
valkiją, Dzūkiją ir kt. Tad 
šių provincijų papročiai ir 
drabužiai yra skirtingi. 
Nors visi jie gražūs ir savi, 
tik mano akį labiausiai 
traukia vilnietės drabu
žiai. Gal dėlto, kad širdį 
traukią pats Vilnius. Daug

Mums, amerikietėms, 
tuo tarpu, gal ne visoms, 
bus lengva. įsigyti tikrus 

Organizatorius — P. Jokubaus-: Įįe tu viškus tautiškus rū
kas. Iždo globėjai — V. Petru-' bus. Bet mes galime pasi- 
kevičienė ir A. Kaunietis. Dva
sios Vadas— Prelatas J. J. Am
botas.

Pusmetinis suvažiavimas iš 
eilės tenka New Haven, Conn.

Sesijos uždarytos malda 6 v. 
vakare. Maldai vadovavo Kun.
J. Kripas.

siūti bent arčiausiai jų. 
Tad siuvant tautinius rū
bus prašome kreipti dėme
sio ir siūti kiek galima ar
timesnius lietuviškiems, 
kad negadinti tautinio 
grožio. Nesmagu kai kar
tais tenka matyti būrį lie- 

tau- 
atro-

Dr. M. J. Colney, PirmJtuvaičių pasipuošusių 
b. Mičnlnicnė, rašt.)tūliais rūbais, bet

dančių į tikrą tautų miši
nį.

Jei kurias ir negalėsime Girtuokliavimas, kūniš- 
įsigyti tautiškų rūbų, ta-į koji meilė, pavydas ir vei- 
čiau visos ruoškimės mi
nėti tą brangią Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Laisvutė.

XX Amž.

mas — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

San Francisco darbininkai apkrovė savo buveines 
smėlio maišais ir sako, kad jų nei japonų bombos ne
įveiks ir jie jų nebijo.
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Katalikų Bažnyčia Nenugalima
(Rimtos mintys apie Katali-jMes verkiam ir raudo jam 
kų Bažnyčią, surinktos ir į po Kristaus Kryžiumi. Mes 
laisvai išverstos iš garsaus pašto jame kelią žmogiška- 
Anglo rašytojo ir atsivertė- jai laimei ir laisvei, užgin- 
lio, kun. Owen Francis Dud- darni persiskyrimą mote-

“The Church rystėje, vaikų
! a.

vengimą,ley knygutės
Unconąuerable’’). j “gailestingą nepagydo-
Šiomis niūriomis ir karo m*ems ligoniams mirties

pagreitinimą. Mes supan- 
čiojame žmogų visokiais 
būdais ir suvaržymais. Ki
taip tariant, šių dienų su- 
medžiagėjęs žmogus liepia 
mums išsižadėti Kristaus 
Kryžiaus.

Mūsų atsakymas aiškus, 
gančiam pasauliui galuti-! Kryžius yra kaip tik pa
ną taiką ir laimę. Ypač šio-; matas, ant kurio yra pa- 
mis Bažnyčios Vienybės statytas krikščioniškas 
Oktavos dienomis visi ge-( gyvenimas. Mums taip pat 
ri katalikai padvigubins aišku, kad Kryžiaus Moks- 
savo maldas už paklydu- las yra nepakenčiamas 
sias aveles, kad būtų, pa- šiems malonumų ieškan- 
galiau, viena avija ir vie- tiems laikams. Žmogiška 
nas Ganytojas. Tik tada laimė ateina tam, kuris 
sugrįš tikroji taika ir su- moka susiturėti ,o ne tam,

baisenybių apsunkintomis 
dienomis, kai nesutikimas 
tarp tautų daugiau ir dau
giau plečiasi, pasaulio ka
talikai su pasitikėjimu žiū
ri įsavo Bažnyčią, kuri tė
ra viena pajėgi grąžinti su
klaidintam ir sunkiai ser-

tikimas.
Po pirmojo Didžiojo Ka

ro pasirodė visoki straips
niai ir knygos, kurių tiks
las buvo apkaltinti Krikš
čionybę už visas pasaulio

kuris duoda laisvę savo 
kūno įgeidžiams. Skaus
mas ir kentėjimai yra nu
galimi pasidalinant Kry
žių su Kristumi. Kaip Kri
stus, taip ir Jo Bažnyčia

nelaimes. Laisvų pažiūrų viską pergali Kryžiumi, 
rašytojai mėgino įrodinėti, ’ 
kad Krikščionybei nepasi-

Vien tik ji gali rodyti į A 
paštališką paveldėjimą, 
nes vien tik jai Kristus į- 
sakė: “Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš jus siun
čiu”.

Protestantizmas būk tai 
norėjo patobulinti Kat. Ti
kėjimą. Protestantų vadai 
nuo pat pradžios manė, 
kad juos ypatingu būdu 
apšvietė ir vedė šventoji 
Dvasia. Nenorėdami pa
siduoti autoritetui, jie su
siskaldę į 300 priešingų ir 
tarp savęs nesutinkančių 
sektų. Šventoji Dvasia, 
juk, negali būti tokių prie
šingumų priežastimi, ši
tie ir kiti Eretikai nuo pat' 
pradžios laukte laukė Kat. 
Bažnyčios galutinio žlugi
mo. Vieni po kitų apsivylė, 
nes tik vienai Bažnyčiai 
Kristus prižadėjo švento
sios Dvasios būvimą’. Vie
ni po kitų pranyko ir pra
nyks, nes jų pačių dvasia, 
o ne Dievo su jais. O Dievo 
Bažnyčia vis žengia pir
myn virš jų griuvėsių.

Toki baisūs buvo tie puo
limai, kad Kat. Bažnyčia 
jokiu būdu nebūtų galėjus 
jiems atsispirti, jei ji būtų 
žmogiška įstaiga. Dangus 
vis jai ateina į pagalbą. E-

Po japonų bombardavimo Hickam Fieid, Hawaii salos, didžiulis orlaivių ir žmonių barakas 
paskendo dūmuose. Daug tuo laiku sužalota orlaivių, bet nevisi, nes kiti spėjo pakilti ir pulti už
puoliką, kurio oficialai dar tęsė neva taikos derybas VVashingtone.

Mes Neleisime Jiems Mirti Badu pravestumėm aukų vajų ir jams, kolonijoms, kurios 
surinktumėm didžiausią atsiuntė gausias aukas, 
sumą pinigų, kuriais gale-taip pat laukiame ir iš tų 
tumėm pagelbėti išbadė-Į koloni jų aukų, kurios dar 
jusiems tremtiniams Sibi- nėra atsiuntusios. 
re. Mes nieku būdu negali- Lietuvai Gelbėti Fondas, 
me leisti jiems mirti badu.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
maldaute maldauja ne tik 
pavienių aukų, bet taip 
pat prašo visų kolonijų 
kuo greičiausiai pravesti 
aukų vajų lietuvių tremti
nių Sibire reikalams.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
tiki, kad visos lietuviškos 
kolonijos panaudos visas 
galimas priemones surink-

kuris ištaunna ir sudievi- rodas užrakina Petrą kąlė- IsbadėlUStOTniS d kimi S lietuviai trem- 
na žmogaus sielą ir veda ją jime) o DįeYO Angelas štai .

pasirodo ir sutriuškinda- tmidl Žvelgia [ SlblTO UeiSmatUOjamUS 
Įėjimo vartus. Petras iį.tplOtUS.» į&H (IdllS dURų įpdSiųstd į Slbl~ 

smelkus mirtinr°paX norime sušelpti lietuvius trem-

į amžiną laimę.
Yra ir kitų priekaištų,

sekus, religija nustojo 
reikšmės. Aišku, tačiau,
kad pasaulis Kristaus kuriais laisvamaniai nori 
Mokslo nenorėjo ir nenori, įrodinėti Bažnyčios nepa- 
dėl to, kad jis priveda Die- gįsekimą. Tačiau, juo dau- 
vą per daug arti prie žmo- giau jie puola Bažnyčią dėl 
gaus. O pasaulis to kaip jos nepasisekimo, tuo la- 
tik ir labai bijojo. Nenore- biau jie skelbia Bažnyčios 
jo pasaulį mylintieji tų Į- pasisekimą! Juk niekas ne- 
sakymų, nei dogmų, nei tų bekreiptų dėmesio į nepa- 
prigimties suvaržymų, nei vykusią įstaigą! 
autoriteto, žodžiu, pagal Taigi, nežiūrint visų prie- 
juos, nebuvo Įsikūnijimo kaištų, Kat. Bažnyčia yra 
nei Atpirkimo. Joks Die- nenugalima dėl to, kad ji 
vas nenužengė iš Dangaus yra dieviška. Pasaulis klai- 
į šį pasaulį. Kristus nebu- dą daro, kad vis į Ją žiūri, 
vo Dievas; taigi Jo Bažny- kaip į žmogišką įstaigą, 
čia nedieviška. jOs Įsteigėjas yra Dievas

Jų priekaištai štai koki: ir todėl Jo Bažnyčia gy- 
“Katalikų Bažnyčiai nepa- vuoja dieviškąją gyvybe, 
vyko įsteigti žemišką Ro- “Man duota visa valdžia 
jų; neprašalino visų gyve- danguje ir žemėje”, kadai- 
nimo sunkumų”. Nors ir se pasakė Kristus savo

čia vis žengia pirmyn! Jos 
Karalystė vis plečiasi ir 
drąsiai priešinasi pui
kiems ciesoriams. Jos vai
kai yra metami plėšrie-

tinius, reikia gausingesnių aukų.

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois.

Katalikų Bažnyčia dau- Bažnyčiai. “Ir štai, aš esu pirmyn. Iš Šiaurės atplūs- 
iki ta galinga Germanų ka- 

Mat. riuomenė į pat Romos var-!
giau yra žmogui padarius, su jumis visas dienas, 
negu kiti, kad pagerintų ir pasaulio pabaigai.

Rusijoj už Uralo, Kazak-! Lietuvai Gelbėti Fondas, 
istano ir Mongolijos tyruo-1941 m. spalių mėnesio pa-’ 

7 se kenčia ir miršta dešim- baigoje, į Sibirą lietuviams 
. . . „ j tys tūkstančių lietuviu tremtiniams išsiuntė šim-
deginami. O jieąu dangis- tremtinių. į tą penkiasdešimt dolerių,
ka šypsena miršta, pastip-’ 1 r
rinti kai kokia paslaptinga 
jėga, tyliai šnibždėdami 
Galiliejos Kaimiečio Var
dą. Jų Popiežiai buvo kan
kinami ir žudomi — o toji 
karalystė vis auga! Romė
nų valstybė žlugo, o Baž
nyčia, nualinta bet stipri 
tikėjime, išlipa iš tamsių 
katakombų ir vis

Rusijos dykumose — Si- o gruodžio 29 d. į Sibirą,,. . 
bire ir kitose vietose šian- mūsų broliams lietuviams! J. 0 * iausias sUmas pi-i 
dien šąla ir alksta tūkstan- tremtiniams išsiųsta dau- n1^ ie uviams rem 1_ 
čiai geriausių lietuvių — giau kaip keturi šimtai do-
darbininkų, ūkininkų, a- lerių; taip pat pasiųsta į 
gronomų, mokytojų, gy- Portugaliją $35.00. o į 
dytojų. Alksta tenai ir Švediją irgi $35.00. 
skursta ne tik suaugę, bet
ir maži vaikai. Išbadėju-' Kai tik i Lietuvai Gelbėti 
siomis akimis jie žiūri į Fondą suplauks gausin-

marns Sibire.
Lietuvai Gelbėti Fondas

dėkoja pavieniams aukoto- 
kad mes kuo greičiausiai

tus. Jie puola Petro uolą, o 
Popiežiui Leonui pasiro
džius, barbarų gaujos puo
la atgal pergalėtos. Dievo 
Bažnyčia vis žengia pir-

zengm Sibiro plotus ir gesnės aukos, tuojau bus
laukia, ar kas neatneš suorganizuota stipresnė ir 
jiems duonos, vaistų išti- galingesnė pagalba mūsų 
nusioms rankutėms ir ko- broliams lietuviams, ken-j

palengvintų jo gyvenimo 28, 18. Jei Bažnyčia išnyk- 
naštą, jos pirmučiausias tų, Kristaus pasiuntinybė 
tikslas yra suteikti žmo- būtų nepavykusi. Am- 
gui Dangaus turtus — o žiams slenkant josios vie- 
ne žemiškus. Toliau, mus nybė, tačiau, puola visiems
katalikus puola už tai, kad į akis ir stebina visą pa- myn! Iš Pietų sušunka ga- 
mes esame pasidavę Kry-šaulį. Ji pagimdo tiek; lingas Mahametonas, 
žiaus Mokslui. Anot jų, daug šventų sielų ir jomis kardas sutriuškintas 
mes priimam kentėjimus, paskelbia savo šventumą.

jytėms. čiantiems Rusijos gilumo-
Biauriausia, kad tremti- je. Jau ir dabar ieškoma 

niai, kurie stovyklauja kur būdų ir priemonių, kad 
toliau nuo upės, ežero ar būtų sušelptas ne vienas 
šaltinio, kiekvienas parai kitas lietuvis tremtinis, 
gauna tik 3-4 litrus van- bet didesnis jų skaičius.

0 2? dens. Tų trijų litrų van- Visam tam reikalui reikia 
* dens turi pakakti nusi- pinigų. Mums džiugu pra-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

NEBŪK PAGUL
DYTAS DĖL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMU, 
SKAUSMŲ, 
SUKINIMŲ 

AR TRAUKIMŲ
JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

•f.lt’DOJAMA PER VIRS 30 METŲ
PARDUODAMA VAISTINĖSE

■

t

B,: •:

ant
Petro uolos. prausimui, rūbų išsiskalbi- nešti, kad šiomis dienomis

Ir taip visais amžiais jos mui ir atsigerti. Tiek van- iš Maspeth, N. Y. Lietuvai 
priešai, apakinti savo nea- <įens tremtiniui nepakan- Gelbėti Fondo skyriaus
pykanta, netik negalėjo ka, ypač esant dideliems per kun. Joną Balkūną, £ 
Kat. Bažnyčios panaikinti, į šalčiams Tre m t i n i a i gauta $200.00. Kun. V. Sla-' ✓ 
bet nesugebėjo net ir pa-tįrokšta, dūsta maldauda- vynas prisiuntė $5.00 ir,* 
lenkti ją savo valiai. Štai kiek nors daugiau van- Vincas Navickas is Kana- £ 
išdidus Napoleonas mėgi- \jens dos $1. J. Jakštas iš Chica- '
no išnaudoti Šv. Tėvą, Pi-, Tokia baisi ir tragiška gos $2.00, p. Narbutas $1.
^jįjtoas^egallioUgasdln! „"k™” .Remtam,, Taip pat tenka girdėti,,
gejimas negaiejo isgąsam- būkle Sibire ar kitose vie-,, ~ RnOtnnn 
ti Kristaus Įpėdinį. Napo- tose, kad sunku ir aprašy- worcester Mass ' Water-i 
leono nemaloni atmintis ti ir įsivaizduoti Bet Ame- , orce^ter’ .AdSsy ai .
tik tebeliko. Toliau žmo-! rįkos lietuviai savo brolių nenanrLtu^uo^umu!
gaus aistros nekartą ban- tremtinių baisiausią ir varomas 
de nugriauti Dievo Bažny-,šiauriausią būklę supranta'^. , 
čią. Kiek žalos yra padarę; įr atjaučia. Todėl ne tik e:u:r„
Liuteris ir Anglijos Kara- per prakalbas, bet ir

i liūs Enrikas Vili! Pirmie- kitomis progomis aukojai Kun. K. Barauskas s. m. 
i ji Protestantai buvo kaip s^vn sunkiai uždirbtus! sausio 18 d. lietuvių trem- 
tik blogi katalikai. Nežiū- centus, kad tik palengvi- tinių Sibire reikalais kal- 
rint, tat, visų žmogaus <Ū’|nus sunkią tremtinių Sibi- bės Detroite, o paskui Pitt- 
strų antplūdžių, Bažnyčiai r<e dalią. sburghe. Jei kai kurios ko-
pasiliko šventa ir skaisti. ■ ■
Gaila, kad netikintieji nie- ka, kuri tikrai palaikys ją 
kaip negali suprasti, kad. iki galo. Dievo Bažnyčia 
Kat. Bažnyčioje yra kas vis žengs pirmyn, kol, pas-

aukų vajus l 
tremtiniams^

DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius. 40 pusi. Kaina 3Cc.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette. vertė kun. Ig. A. Abromaitis. 65 
pusl. Kaina 25c.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III. kie
tais apdarais, 267 pusl. Kaina 50c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka. 96 pusl. Kaina 20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius. S.T.D. Kaina 20c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina 15c.

NOVENA prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ............................................... 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina 20c.

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos 
Kaina

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina

15c.

20c.

25c.

25c.

paraše Gerutis. 87

S
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I

Gal būt, kad japonai daugiau nedrįs bombarduoti 
Hawaii salos, bet vietiniai gyventojai apsidraudžia ir 
aptveria langus, kad nukritusios bombos jų stiklų ne
išnešiotų ir stiklai skrisdami negalėtų sužaloti kitų.

tai tokio, ko jie niekuomet 
nenugalės; kad josios nuo
latinis buvimas pasaulyje 
yra vien tik Dievo stebuk
lo ir šventos Apvaizdos dė-

kutinei dienai prašvitus, 
tamsūs šešėliai, pagaliau, 
nuslinks nuo žemės pavir
šiaus.

Kun. Pr. Aukštikalnis S.J.

lonijos gali rasti kitų kal
bėtojų, tai labai maloniai 
Lietuvai Gelbėti Fondas 
prašo pasinaudoti kitais 
kalbėtojais, kaip pavyz
džiui, kun. dr. Deksniu, 
kun. dr. Gėčių, rašytoju A. 
Vaičiulaičiu, adv. S. Gaba- 
liausku ir kitais. Svarbu,

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, 
pusl. Kaina

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla. gerais apdarais. Kai
na

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽluREJ'- 
MAS. čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu

«w

20c.

$1.60

$1.10

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS*

366 W. RToadway, So. Boston, Mass.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Jau Nebesigirdi—"Lietu- i • “ Deutsche Zeitung im
tfUSe FtamA Mae Cimo " i Ostland” įsidėjo straipsnį
Vldlb L Saule nes Ulinę... ! apie dabartinę žemės ūkio
Apie valstybinę santvar- padėtį Lietuvoje. Pasak 

ką tose srityse korespon- laikraščio, ūkininkams la- 
dentas sako, kad Vokieti- biausia rūpįs klausimas, 
jai svarbu esą iš Pabaltijo kada jie vėl atgaus nuosa- 
kraštų ir Ukrainos gauti vybės teises į savo žemę. 
galimai daugiau maisto, Tas reikalas būsiąs išaiš- 
riebalų, skystojo kuro ir kintas artimiausiu lai- 
t. t. Darbai šia kryptimi ku • Dabar ūkininkas vėl 
tuoj būsią sutvarkyti; gi grįžęs į savo sodybą kaipo 
politiniai klausimai atide- valdytojas. Naujakuriai, 
darni į šalį. Negalima esą kuriuos bolševikai apdali
nę svajoti, kad vokiečiai no žemėmis ir Kurie dabai'; 
sutiktų tas tris respubli- tų teisių nustojo, būsią at-! 
kas atstatyti senose for- lyginami tokiu būdu, jog 
mose. Vokietijos spaudoje galėsią išmisti per šią 
atvirai pabrėžiama, kad žiemą. Šiuo metu nesą jo- 
nacionalinė vienybė Pabal- kių įstaigų, kurios spręstų 
tijyje buvusi tik iliuzija, ginčus tarp ūkininko, ku-
nes ten trūkę “jungiančio rio žemė buvo atiduota
principo, etoso ir jėgos, bolševikų laikais naujaku- 
kuri vienytų”. Tautiniai niams, ir naujakurio, ku- 
simboliai, vėliava ir tautos r*° gauta žemė dabar esan- 
himnai dabar jau pašalinti ti grąžinama ūkininkui, 
ir Kauno radijaus signa- Todėl kviečiama atsiskai- 
las — liaudies dainos me- tyti geruoju.
liodija “Lietuviais esame1 Ūkininkai, dirbdami ru- 
mes gimę, lietuviais turi- dens darbus ,turėję neina
me ir mirti”, daugiau ne- rūpesčių. Taip, pav., ne 
benaudojamas. visi ūkininkai galėję nusi-

Toliaus autorius teikia Pirkti mineralinių trąšų, 
pavyzdį, kaip rašo istori- nes kiekvienas vagonas 
ją vokiečių spauda: “Pa- buv§s reikalingas karo 
baltijo valstybės, kurios transporto reikalams, 

galybei sugriuvus,

Jūrininkų motinos pavalgydina naujokus. Tai vie-

Lietuvių * Latvių Batalijonai
• “Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad jau 
išsiųstas pirmas Lietuvos 
karių dalinys į rytus, kur 
jis pakeis vokiečių polici
jos batalijoną. Lietuvių 
dienraštis “Į Laisvę” pra
neša, kad tas dalinys, “An
tros Apsaugos Batalijo- 
nas” iš Vilniaus buvo išly
dėtas lapkr. 4 d. Vilniaus 
Katedros Aikštėje išsiri- 

i kiavo išvykstantis batali- 
jonas, o tūkstančiai tau
tiečių, anot to dienraščio, 
atėjo atsisveikinti ir išly
dėti savo gimines.

Atvykęs Vilniaus Miesto 
Komisaras Hingst pasvei
kino batalijoną Gen. Ko
misaro von Renteln vardu. 
Batalijono kariai ant plie
ninių šalmų turėjo tri
kampį su Lietuvos valsty
binėmis spalvomis. Batali
jono vadu yra koks tai vo-

. . ,. . . _ _ kietys, gen. štabo pulki-nas is įspūdingiausių vaizdų, kai motinos, kunų sūnūs ninkJas 6Jo pavaduotoju y-
tarnauja, ar jau kariauja palydėdamos naujokus, jų 
valandėlės poilsio proga, jiems fundija kavos ir už
kandžių. Šis vaizdas pagautas Seattle mieste.

jaunimas tuomi vis dėlto LIETUVIŲ IŠTRĖMIMO 
nebuvo suklaidintas. Vė- VAIZDAI
liau kai kurie jaunuoliai
buvo įtraukti į komunisti-

caro o___ j _____ _____________ .,

užgimė su vokiečių pagal- Lietuvos Jaunimas 
ba, per 20 metų savo gy
vavimo nemokėjo prisitai
kinti įvykių raidai. Tokia 
realybės pajautimo stoka

"Darbininke" Galima Gauti 
Lietuviškų Ir Tarptautiškų 

RCA Victor
Sekančių Po 80c Rekordų

V-710-A-1

V-711-A-2

V-714-A-3

V-716-A-4

V-719-A-5

V-720-A-6

V-14028-A-7

Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka—Glahe Musette Orchestra 
Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parados Polka. —Sil- 

ver Bell Orchestra
Emilijos Polka — Juokinga Polka
Clarinet Polka Valso Tempu — Lawrence Du- 

chow & Red Raven Inn Orchestra
Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow 

& Red Raven Inn Orchestra
Danube Waves — Waltz
Blue Danube—Waltz — Victor Continental 

Orchestra
Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz—Victor Continental Orch.

Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka — Victor Liet. Ork.

J. Padaužos Grupė
Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka — Sereika, Schmett ir Labanau- 

kas.
Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 
Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. Šabaniauskas 
Rudens Pasaka 
Veltui Prašysi — Tango 
Nepamrišk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas 
Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Četkauskas, akordeon. 
Kur Tas Šaltinėlis
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia — S. Graužinis, 

tenoras.
Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis
Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis
Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — Šv. Marijos Liet. Choras 
Malda į Mariją 
Marijos Giesmė — Šv. Marijos Liet. Bažnyti

nis Choras
V-14073-A-19 Blezdingėlė

Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir
ir S. Vilniškis

V-14075-A-20 Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas Grauži
nis, tenoras

Išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę 
V-14076-A-21 Aluntos Polka

Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys 
P. Četkauskas, akordeonu

V-14077-A-22 O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok — S. Graužinis su orkestrą.

V-14078-A-23 Vėdaras
Mikita, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas ir

S. Vilniškis
V-14079-A-24 Rūtų Polka

Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą
V-14080-A-25 Laisčiau Rūtą — Polka

Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkest.
V-14081—A-26 Smagi Kumutė — Witkow orkestrą

Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest.
V-21120-A-27 Volga

Students’ Song — Sidor Belarsky
V-21121-A-28 Čio Ta Liuliu — Ukranian Polka

Korobushka, Polka — J. Davidenko, mandolin
V-21139-A-29 Dobra Horilka—Fine Brandy, Ukranian Polka 

Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka,
Wijskowa orkestrą

DARBININKAS
366 W. Broodwcry, So. Boston. Mass.

V-14058-A-8

V-14062-A-9

V-14063-A-10

V-14064-A-11

V-14066-A-12

V-14067-A-13

V-14068-A-14

V-14069-A-15

V-14070-A-16

V-14071-A-17

V-14072-A-18

ra kap. Krikščiūnas.
Tuo pačiu laiku iš Rygos

išsiųstas ir vienas latvių 
apsaugos batali jonas.

Visos trys Baltijos tau
tos skaudžiai nukentėjo 
nuo bolševikų, okupacijos,

. . „ o dabar jų dar * išlikusioj!
nius spąstus stipendijo- • Žurnalistas ir rašyto- jaunuomenė galvas guldys 
mis. Tačiau kandidatai tu- jas Juozas Petrėnas (Ta- svetimoje žemėje, nes, 
rėjo, tarp kita ko, pasaky- rulis) laikė per radiją pa-|kaip pareįškė savo kalboje 
ti kas yra jų tėvai, gimi-, skaitą Lietuvių ištrėmi-. Ostlando policijos genero- 

mo vaizdai . Prelegentas jas jedįcke (tark Jedike), 
vaizdingai pasakojo apie “kiekviena Europos tauta 
bolševikų neišpasakytus ĮUrį iškovoti sau vietą 
nekaltų lietuvių kaikini- naujoje Europos santvar-

Hepasidavė Komunizmui nės, kurie pažįstami yra
---------- “liaudies priešai” ir t. t.

Po to kandidatai buvo į-• Vienos mokytojų semi
narijos mokytojas laikė 

privedė tuos kraštus 1940 per Kauno radiją paskaitą 
metais prie bolševikų bai- apie komunistinės jauni- 
senybių. Antrą kartą jos mo organizacijos veikimą 
su vokiečių ginklų pagalba bolševikų okupacijos me- 
atsipalaidojo nuo Maskvos tu. Prelegentas pripažino, 
įtakos. To pasiekta ne be kad lietuvių jaunuomenės 
didelių nuostolių. Tačiau dvasia po vienerių metų 
galima tikėtis ir spręsti iš bolševistinio rėžimo išliko 
visa ko, kad trumpo bolše- sveika ir tvirta. Jis nuro-jgrįžo, 
vikų viešpatavi.no pakako dė kad lietuvių jaunimas 
tam, kad atvertų akis vi- nepritaręs tai nesipriešini- 
soms Pabaltijo tautoms”. ' mo bolševizmui politikai,

pareigoti sekti “liaudies 
priešus”, ar susekti, kuris mus, visai nepaisant jų 
seminarijos auklėtinis nu-' politinių nusistatymų, so-

koje”.
Iš to kas pasakyta gali

ma aiškiai suprasti, kad 
. w naciai prievarta suėmė lie

ju. Daugelis išvežtųjų tuvįus įr latvius jaunuo- 
domi GPU ir ten įvairiai Maskolijon susideda iš |įug įr juos įgVežė į RUsi-
terorizuojami. Kai kurie,darbininkų, tarnaičių, a- ją eįfį policininkų parei- 
jaunuoliai iš ten visai ne- matininkų, smulkių ūki- gag

ninku, moksleivių, sene-i L'ietuvis ar latvis jau- 
liU tarpe yra 80 metų nuoiįs> pirmai progai pasi-

paišė ant Stalino paveikslo (cialinės padėties, amžiaus, 
raudonas ašaras. Kuo nors mokslo ir kitų kvalifikaci- 
įtarti auklėtiniai buvo tar

amžinus, sergantis parai!- į taikinei pitmilrcs pnnlr-

* ‘“Deutsche Zeitung im žu). Iš turimos medžiagos illo nevargino

Šiuo metu, koresponden- kurią varė politikieriai’Ostland” deda tokią žinią:
to žodžiais, Pabaltijo kraš- 1939 — 1940 metais. Ūžė
tuose viskas panaudojama jus bolševizmui, pradėta 
įrodymui, kokį vaidmenį mėginti įtraukti lietuvių 
vaidino Vokietija tų kraš- jaunimą į svetimtaučių į- 
tų kultūriniame ir ekono- steigtas komunistines jau- 
miniame gyvenime nuo or- nimo kuopas. Pradžioje a- 
dino iki Hanzos laikų, gitatoriai aiškino lietu-

Apygardos komisaro įsa 
kymu, visas Vilniaus mies-

). Iš turimos medžiagos jus prješ pavergėjus na- 
apie išvežtuosius galima cius kaip jie atsuko prieš
padaryti išvadą, kad bol- bolševikus

, w a 4- u • š^^kai trėmė iš Lietuvos “Laisvėj pagyvenę ver-
e ioTi zydųutU^’ 9nriS|visus susiPratusius lietu-!gais nebūsime” tai patrio

to 1941 t1/ birz*110.20 d'Jvius. Išvežimo tikslas buvo tingų jų lietuvių šūkis, 
buvo pirktas, iškeistas ar (išnaikinti nacionalinį liau- Lietuva nusikratė bolše- 
pasisavmtas, tun būti uz- dies susipratimą. .Masinis vikų vergiją, nusikratys ir 

ištrėmimas birželio 13-14 j nacių
d. užkaltuose lentomis --------------

registruotas. Nežiūrint šio
kaip tos tautos visa tai už- viams, kad toje organiza- apygardos komisaro įsa
įniršusios ir veikusios kaip, ei joje galį dalyvauti ir ti- 
Anglijos pagelbininkės, o kintieji. ‘ Organizacijos į- 
tam tikrais atvejais, išti- štatuose tyčia buvo išleis- 
sais metais buvusios net ti straipsniai apie kovą 
nusistačiusios prieš vokie- prieš tikybą ir apie drau- 
čius. 1 gų sekimą. Seminarijos
PRIVATE JOE ■ PALOOKA :

'S 5/1ZS-
IF YOU CAN'T JOlN UP YVlTH 
ME,THE NEXT BEST THIN6 
TO HELP US VICK THEM 
MAD DO6S iŠ TO BUY ALL

UNITED STATES SAVINOS
BONDS AND STAMPS 

YOU CAN f f

Guard Your Country ... 
and Your Loved Onės

Right now, thousands of 
young American soldiers and 
sailors are risking their lives to 
protect yours. Patriotism, your 
o*rn self-protection, demands 
that you do your part, now!

Start buying United States 
Defense Savings Bonds and 
Stamps immediately. Book 
down the aggressors with your 
dollcrs. Bonds ore on sale at 
banks and post offices. They 
cost as little as $18.75. Put 
your dimes in Defense Stamps 
and they, too, will go to work.

America needs your money 
fer a very important reason—to 
safeguard your country, your 
//fe.

kymo, kai kurie žmonės' prekiniuose vagonuose, be • “Deutsche Zeitung im 
nelaikė reikalinga užregis- (vandens, be maisto, be Ostland” rašo, kad Vil- 
truoti tokio žydų turto, šviežio oro, su mažais vai-;niaus kalėjimo kieme bu- 
Pagal veikiančias taisyk- j kučiais ir net su lavonais, vo paskelbtas bausmės 
les dėl vagysčių ir plėši-! buvo atliekamas ant grei- dovanojimas keliems bol- 
mų, tas, kuris laiko žydų tųjų ir be jokio pasigailė- ševikų šalininkams. Jie 
turtą ir jo neužregistruo-; jįmo. Atsiminimai apie neseniai buvę suimti, kai 
ja, sunkiais atvejais gali. tuos žvėriškus veiksmus buvę ieškoma bolševikų a- 
būti baudžiamas mirties-pasiliks neužmiršti būsi- gitatorių. Tardymo metu 
bausme. Pirma mirties .mose kartose, kaip ryškūs paaiškėję, kad tai buvę 
bausmė buvo įvykdyta' rusiškų barbarų žiaurumo bolševikų suklaidinti žmo- 
naktį į spalių m. 31 d. Kaž-' žygiai. Matę pripuolamai nės, todėl Vilniaus miesto 
koks O. iš Vilniaus apiplė- , išgabenimo scenas Kauno komisaras, taikydamas vi- 
šė žydų turtą ir ligi šiol jo stotyje tvirtina, kad daug suotinę amnestiją, juos 
neužregistravo, nepaisy-Į vaikų jau čia buvo atskir- paleidęs į laisvę.
damas apygardos komisą- tį nuo motinų ir sukimšti įl ---------------
ro įsakymo. Kratos metu' atskirus nuo tėvų vagonus • Kauno miesto vokiečių 
tie daiktai buvo rasti jo'ar net traukinius. Nustoti komisaras Cramer išleido 
bute. O. buvo Katedros vilties, kad tie nelaimin-! atsišaukimą į gyventojus, 
Aikštėje viešai pakartas.1 gįejį vėl sugrįš į Tėvynę, kviesdamas juos susiglau- 
Kaipo paskutinis termi- prelegento įsitikinimu, ne- dinti (susispausti) butuo- 
---- -i__. i—xgajima se įr užleisti laisvas patal

pas vokiečių kariams, at-
nas, iki kurio turi būti už 
registruoti žydų daiktai ir 
t. t., nustatoma lapkričio 
5 d. Kas iki lapkričio 5 d. 
neužregistruos jo laikomų 
žydų daiktų, gali sunkiais 
atvejais skaitytis su tokia 
pat bausme”.

• Kaip jau buvome rašę, 
Kaune atidarytas vokiečių 
“Prekybos ir Kredito Ban
ko” skyrius. Banko direk
torium paskirtas Paul 
Hoffmann, kuris Nepri
klausomos Lietuvos lai
kais buvo Komercijos 
Banko Kaune direktorius.

vykstantiems žiemai pra- 
• Per Kauno radiją buvo leisti, o taip pat gyvento- 

perskaitytas Kauno mies- jams, netekusiems butų
to komisaro vokiečio pri- ar šiaip nukentėjusiems.
minimas apie ankščiau pa- ---------------
skelbtą “Darbo jėgų pa-i • “Deutsche Zeitung im 
naudojimo potvarkį”, pa-i Ostland” rašo, kad Kauno 
gal kurį visi gyventojai metrikacijos įstaigoje kas- 
nuo 15 iki 60 metų am- dien vidutiniškai užregis- 
žiaus privalo dalyvauti truojama 15 gimimų, 10 
priverstinuose darbuose, mirimų ir apie 400 vedybų 
Už šio parėdymo nevykdy- per mėnesį. Kauno metri- 
mą grąsinama bausmėmis kacijos įstaigoje esą visi
— kalėjimu iki 6 savaičių 
ar pinigais iki 1,000 mar
kių-

Kauno bažnyčių metrikų 
archyvai, pradedant nuo 
1865 metų.

SKAUTAI VEIKIA — Po japonų bombardavimo Ho- 
nolulų ten tuojaus buvo uždarytos mokyklos. Visi vy
resnieji mokiniai - skautai ėmėsi darbo ir kaip vaizdas 
parodo, jie dirba lazdas dėl sužeistųjų karių. Ir jie pa
deda laimėti karą ir jų pagelba įvertinama.

vie%25c5%25a1patavi.no
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ŽINIOS
T£VAS JUVENALIS 

SO. BOSTONE

ŽINUTES
Svarbus faktas: Lietuvai gel

bėti koncertas perkeltas į vasa
rio - February 8 d.

Didelis faktorius: išparduota
me visus tikietus pirm koncer
to, tai rimtai sušelpsime Lietu
vos svarbius reikalus.

Sausio 22 d., 2 vai. p. p., baž
nytinėje salėje, W. 5th St., į- 
vyks mažojo choro “Sočiai” ba
liukas, naujų narių priėmimas 
ir operetės pradėjimas mokytis. 
Prašoma sueiti daug naujų vai
kų choristų.

Sekmadienį, sausio 18 d., į So. 
Bostoną “Šv. Pranciškaus Var
pelio” reikalais atvyko Tėvas 
Juvenalis, pranciškonas. Ke
lioms dienoms apsistojo pas 
kun. Pr. Virmauskį, klebonijoje.

Tėvelis Juvenalis So. Bostone 
pabus apie trejetą dienų. Kas 
norite užsisakyti Varpelį .pra
šome ateiti į “Darbininko” ad-

Sausio 18 d., atvyko So. Bos- ministraciją kur Tėvas pranciš- 
tonan kun. Liauba, pranciško-, konas priims Varpelio prenume-

Jaunimas stojo pagel bon • Lie
tuvos Vyčiai aukavo Lietuvai 
gelbėti koncerto fondan $10.00.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
draugija geibi Lietuvą, tapda
ma koncerto garbės rėmėju.

nas. Jis tą dieną laikė šv. mi
šias ir gelbėjo bažnytiniame 
darbe. Jo atvykimo tikslas yra 
išleisti antrą “Varpelio” numerį

Darbininko” spaustuvėje.

rata.

VYČIŲ ALGIRDO 
17 KUOPOS AIDAI

Dariaus Postas tapo koncerto 
garbės rėmėju.

Sausio 18 d., tapo pakrikšty
ta Virginią Maria Edvardo ir 
Alenos (Kešiūtės) Dantortų. 
Kūmai buvo Petras Tiškus ir A- 
’Mg Tiškienė.

Sausio 18 d., įvyko Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų skyriaus susi
rinkimas. Kalbėta apie rėmi
mą Lietuvai gelbėti koncerto. 
Nutarta rūpintis kun. A. Nau
džiūno išleistuvėmis į Argenti
ną.

Sausio 18, įvyko mėnesinis 
Vyčių Algirdo kuopos susirinki
mas .Vytis Pranas Razvadaus- 
kas, organizacijos pirmininkas, 
atsisveikindamas, nuoširdžiai 
padėkojo visiems už pereitų me
tų sutartinę darbuotę.

’scenizuota pasaka “Krikš-'mieraa Vaidila, bet jo a-
tolinė kurpaitė”. Albinas1! dresas nežinomas. Pagei- 
Giedraitis grojo akordionu dautina, kad jis skubiai 
lietuviškas meliodijas. U- praneštų savo adresą Lie
nė Babickaitė deklamavo tuvos Generaliniam Kon- 
Adomo Jakšto - Dambrau- sulatui New Yorke.
sko eiles. Koncertavo V. --------------
Jonuškaitė - Zaunienė. Pa- PdičŠkOlTld
sku m buvo perduota Sta- _______
šio Papečkio paruošta pa
saka vaikams.

KEVERYTĖS, Magdė ir Ade- 
lija, kilusios iš Gaisrių kaimo,

Per Kauno radiją dažnai pyviškių pašto, Marijampolės 
lietuviškai kalba kažkoks 
Andrius Koniuchovas. ku
ris ypač atidengia Kremlio

apskr. Jos pačios ar apie jas 
žinantieji teiksis pranešti adre
sus Lietuvos Gen. Konsulatui,

valdovų ir III internacio- 41 w 82nd street, New York, 
nalo užkulises. Viename N Y
Kudoko vyrų choro kon- -
certe dainavo solistė Pra
nė Vilkevičiūtė. Gydyto- ĮVAIRŪS SKELBIMAI

-vartetas smarkiai ren- 
ncertui. Dažnai laiko 

vakarais, net sekma 
:• . .s. Įžymusis kvartetas

Su. ida iš Dr. J. Antanėlio, A. 
Barausko, A. Juodaičio ir paties 
muz. vado R. Juškos. Pianu a- 
kompanuos prof. T. Marrees.

et

Šv. Petro, So. Bostono, lietu
vių par. bažnyčioje per šią sa 
vaitę, vakarais, kun. dr. A. Dek- 
snys veda Bažnyčios vienumo

Tą pačią dieną ponia Svilienė 
su savo dukra ir žentu ponais 
Marcinkais ir kitais prieteliais 
iškėlė sėkmingą ir pelningą že
maičių blynų pramogą. Apart 
tų blynų (“pompuškų”) ji tu
rėjo prikepusi įvairių pyragai
čių ir pyragų. Svečių lankėsi a- 
pie pusantro šimto. Visi džiau
gėsi valgiais ir paveikslais. Šio 
parengimo pelnas eis Lietuvos 
svarbiems reikalams per kon
certo iždą.

LANKĖSI
Antradienį, sausio 16 d. “Dar- 

oktavos pamaldas, sako pamok-! bininke„ |ank&1 Po_
sius. Už maldas, ir pamaldų lan 
kymą galima gauti daug atlai
dų.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Bocton 2860 

Ofieo valandos nuo D iki 12, nuo 
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 iki 8 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

vilas ir Anelė Gaigalai iš Cam
bridge, Mass. ir p-lė Sofija 
Niauriūtė. Pp. Gaigalai atsilan
kymo proga pasipirko lietuviš
kų plokštelių ir užsimokėjo kai 
po LDS 8 kp. narys už organą 
“Darbininką”.

ĮSIGYKITE
FLASHLIGHT

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ja Ona Tercijonienė aiški- PARSIDU0DA 7.nių dieny Iais. 
no apie vaikų ligas. Pučia- nio Cafe labai geroje vietoje 
mųjų instrumentų trio da- tiakama lietuviams. Skubiai pir. 
lyvavo Malakauskas, Jag- klle nes labai gera vieta Tele. 
minas ir Ciplys. Andrius; fonuokite. J1M SOU 9185. 
Kuprevičius skambino:
fortepionu. Vėliau buvo 

V. Krėvės-

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
Kartu šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, klebonas, Lie 

pabrėžė siektinus vyčių idealus tUVai gelbėti koncerto rengimo komiteto iždininkas perskaityta
ir stambiausias to koncerto rėmėjas (įsirašydamas: Mickevičiaus “Daina apie 

Poetas A. Miškinis 
iškėlė kun. Geručio nuo
pelnus lietuvybei. Kažko
dėl vieton numatytos prof.į 
Petro Šalčiaus paskaitos 
apie kooperatyvus buvo 
perduota plokštelių muzi
ka. Dainavo solistė Beatri- 
sa Grinkevičiūtė. Kauno 
dramos artistai suvaidino! 
Oskaro Milašiaus 6 pa
veikslų misteriją “Dona 
Migeli Minara”. Muziką 
pritaikė Balys Davrionas. 
Per Vilniaus radiją buvo 
duota Jeronimo Garšvos 
giliai patriotinga dekla
macija apie Rasų kapus 
Vilniuje ir ten palaidotus 
Lietuvos didvyrius.

Vilniaus valstybės fil
harmonijos choro koncer
tui dirigavo Antanas ličiu-j 
kas. Filharmonijos liau
dies choro koncertui diri
gavo Alfonsas Mikulskis.

Iš Kauno Karo Muzie
jaus kasdien per radiją 
perduodama varpais skam

ir tikslus.
Įkainuodama rūpestingas pa- rėmėju įmokėjo $100.00 koncerto fondan) nuoširdžiai arą 

stangas ir gražiai nuveiktus kviečia, kaipo šeimininkas, visus lietuvius dalyvauti 
darbus, Algirdo kuopa suteikė Art. Apolonijos Stoškiūtės koncerte, sekmadienį, va- 
būvusiam kuopos pirmininkui sario - Feb. 8 d., 3.30 vai. po pietų, Jordan Hali, Hun- 
dovanėlę. tington Avė., Boston, Mass.

Užėmė vietą naujasis pirmi
ninkas, Longinas švelnis. Su di- . sieĮojasi> kad vigi lietuviai įsikinkytų j šį kilnų
dehu entuziazmu ir pasiaukoji- iabdarįngą Lietuvai ir jos tremtinių gelbėjimo ir šei
mų, vytis Švelnis nurodė šių pimo darbą
metų gaires. Prisiminkime mūsų tautos įžymaus poeto Mairo-

Naująją valdybą sudaro šie: nį0 šiuos paraginimo žodžius:

Kun. Pranciškus Virmauskis koncerto rengimo 
komitete yra ne tik kaipo iždininkas, bet jis darbuo-

(20-23)

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 VVest Broadway, 
So. Boston, Mass.

• Neužilgo kiekviename mies
te įvyks “blackout”. Taigi būti
nai savo namuose reikalinga 
turėti “flashlight”. Jų galite 
gauti “Darbininke”.

• “Darbininko” sieniniai ka
lendoriai jau gatavi. Jų galite 
gauti “Darbininke”. Parsiduo
da po

Longinas Švelnis, pirm.; Felici
ja Grendelytė, vice-pirm.; Pet
ras Kupraitis, rast.: Marijona 
Masonytė, rašt.; Ona Razvadau
skaitė, finansų rašt.: Albinas 
Kleponis, iždininkas.

Sportų komisija, kuriai vado
vauja pirm. Švelnis ir Steponas 
Kontautas, organizuoja įvairius 
sportų ratelius. Pirmasis jau 
pradėjo veikti, tai ping-pong ra
telis, Vlado Brazausko vadovys
tėje.

Vyčių dramos komisija ir na
riai turės puotą sausio 22 d.

Pagerbti savo patroną šv. Ka
zimierą nutarta dalyvauti mi
šiose ir priimti šv. Komuniją 
kovo 8 d., 10 valandą. Po mišių 
bus bendri pusryčiai visiems 
vyčiams ir svečiams. Rūpestin
gai ruošia šv. Kazimiero šven
tės programą vice-pirm. Felici
ja Grendelytė. Rap.

Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs;
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės-vargai ?
Netaip mūsų bočiai-didvyriai kariavo,
Kad, gindami brangiąją Lietuvą savo,
Jų ėjo į kovą pulkai.

♦ į: *
Į darbą’ Į darbą, kaip Dievas prisakė,
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausis, kurs amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslo galybe,
Sustosim į darbą su dvasios stiprybe:
Išnyks šalininkai nakties.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
KALBOS PER LIETU

VOS RADIO

Blaivininkų Susirinkimas

no apžvalga Lietuvoje ir binama giesme “Marija, 
Į lietuvių dailininkų veiklos Marija”. Ši giesmė

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 2923

Skalbiame visokius skelbinius 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Lietuviškas Viešbutis
Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL KODY 
7643 Harding Avė
Miami Beach, Flo.

*■1

Svarinu Poieikejiaus
Yra ieškomas Juozapas Mal

donis, paeinąs iš Novaplento, A- 

lovės, Alytaus, Vilniaus krašto. 

Amerikoje senai gyvenąs. Jis y- 

ra gyvenęs Norwoode, Mass., 

So. Bostone, Mass., ir Harrison, 

N. J. Yra labai svarbus vedybi

nis reikalas apie jo gyvenimą ar 

mirtį sužinoti. Prašome praneš

ti apie jį antrašu; “Darbinin

kas”, 366 W. Broadway, So. 

Boston, Mass. (9-12)

VAJUS
Liet. R. K. Saldžiausios Šir

dies Viešpaties Jėzaus Draugi
ja savo metiniame susirinkime 
nutarė varyti šios draugijos 
naujų narių vafų per tris mėne
sius su šiais palengvinimais: 
Sausio, vasario ir kovo mėne
siais, nauji nariai nuo 16 iki 25 
metų bus priimami į šią drau
giją be jokio įstojimo ir be gy
dytojo liudijimo. Nuo 26 iki 44 
metų — už pusę įstojimo ir su 
daktaro paliudijimu.

Draugija laiko savo susirinki
mus kas antrą pirmadienį kiek
vieno mėnesio, 7:30 vai. vak., 
pobažnytinėje salėje, ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone.

V. T. SAVICKAS, pirm., 
J. VAIŠNORAS, prot. rašt. 

(19-23)

--------- nušvietimas nuo to laiko,
• Iš programos, perduo- kai Vilniuje rusų caro lai- 

tos per Kauno ir Vilniaus kais buvo likviduota Vy- 
radijus, pažymėtinos to- riausioji Lietuvos Mokyk
los vietos: la. Klausytojai buvo smul-

Meno kritikas Antanas kiai supažindinti su jau-
, w. . . Rūkštelė kalbėjo apie nųjų dailininkų kūrybos

Įvyks trečiadienį, sausio “Lietuviško meno kelius”, kryptimis po 1930 metų. 
21 d., š. m. tuoj po pamal- Tai buvo chronologinė me- Makačinas skaitė tema
dų, bažnytinėje svetainėje,--------------------------------- ‘“Daina muzika ir mes”.
yy- ,Fifth, St. Valdyba nuo- ti. Bus valdybos rinkimas Kauno'dramos artistai su- 
širdžiai kviečia visus blai- ir kiti svarbūs klausimai vaidino H. von Kleisto
vybę mylinčius lietuvius diskusuojami. 
tame susirinkime dalyvau-1 Valdyba.

Draugijų Valdybų Adresai
“Sukultas altorius”. Į lie
tuvių kalbą veikalas išver
stas Pulgio Andriušio. Vai
dinimą režisavo Juozas

buvo
giedama Lietuvos bažny- j 
čiose bolševikų okupacijos! 
metu, kas erzindavo bol
ševikus. Tos giesmės pir
mas posmas skamba ši
taip:

“Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai 
Ant dangaus.

Palengvink vergiją. 
Pagelbėk žmonijai,
Išgelbėk nuo 
Priešo baisaus...”

Tenka pastebėti, kad 
Kauno ir Vilniaus

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai: Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.

Tel. SOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Gučas. Vaidino artistais: stotys dabar

Užakykite T«dko te Mus *
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

| * PRANASHfRULSKfOamų Tel. Dedham 1304-R

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St.. So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys. 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — Pranas Tuleikis,
127 Bowen St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

j Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kasi
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. pobažnytinėj svetainėj. Į ėią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
pas protokolų raštininkę. 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

St. Pilka, J. Petrauskas, 
St. Petraitis, Ona Kurmy- 
tė, A. Vainiūnaitė, A. Mac
kevičius, V. Dineika ir k.

Pulgis Andriušis skaitė 
iš savo kūrybos. Viktoras 
Jocaitis skaitė dvi paskai
tas “Literatūrinis skonis 
ir Goethės kūryba”. Dr. 
Matukas davė keletą pata
rimų radijo klausytojams- 
ligonims. Elena Balytė at
liko fortepiono rečitalį. 
Per radiją perduotas pa
maldas celebravo kanaun. 
Byla, chorą dirigavo kun.

“Rytų krašto’ 
stotimis.

radijo ( 
vadinamos 
(Ostland) Į

• Gaunama žinių, kad 
Kultūros paminklų apsau
gos įstaigos meno skyrius 
pasiryžęs surinkti po kraš
tą išmėtytus meno bei kul
tūros paminklus ir juos 
sudėti Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejuje Kau-' 
ne.

Mirė Nuoširdus Lietuvis

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

Jonas Vaidila, Kanadoje 
(Vladas Budreckas, vargo- pasivadinęs John Smith,

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel SOU Boston 1437

SOU Boston 3960

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue;
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markė!
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. SOU 3120, So. Boston.

navo Juozas Dragūnas, 
Poetas Antanas Miškinis 
skaitė apie vyskupą Mo
tiejų Valančių. Stasys Bū- 
davas kalbėjo apie “Men
kystą ir savigarbą”. Šioje 
paskaitoje ypač buvo pa
smerkti karjerizmas, šlai- 
žiojimas ir nusižemini
mas. Buvo suvaidinta Ba-

mirė Toronto mieste 1941 
m. gruodžio 9 d. Velionis 
buvo labai gailestingos šir
dies ir prieš bolševikų o- 
kupaciją yra paaukavęs 
Vilniaus lietuviams našiai-! 
čiams net šimtą penkias 
dešimts dolerių, nors pats 
buvo nepasiturintis.

Jung. Amerikos Valsty
lio Augustinavičiaus in- bese gyvena jo brolis Kazi-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC

Tel. SOU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2606
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Antradienis, Sausio 20, 1942 darbininkas .8

K? Veikia Laivynas
Pastiprina, Atitaiso, Palydovauja, 

Tykoja Priešę ir Pasirengia Atakui.

H0Ward W. baldwin vynui įsakyta — “shoot on
(Su New York Times suti- sight” ir jis pradėjo kon- 

kimu Common Council for A- vojavimo darbą, vokiečių 
merican Unity išvertė ir tarn- laivų veiksmai mažėjo ir 
storus pristato sekantį straip- vokiečių kontra-blokadas 
snį). nors laikinai sulaužytas.

Spaudos Apžvalga•f i avi meryje Yorko Arkivysku
pas Anglijoje straipsnyje 
“The Future of Germany” 
apie kryžiuočius šitaip at- 

Nr. 1 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato i sįįepia: “Mažai tebuvo 
krikščionybės tame religi
niame ordene. Jo kalba bu- 

|dųjų jūrų, priklauso arba vo krikščioniška, bet dva- 
I Rusijai arba Vokietijai ir šia Spartos; pavergtos gi- 
todėl, kai Vokietija buvo minės daugeliu atvejų bu- 
Aliiantų išskirta, ji atite- vo priverstos priimti krik- 

ir vė
si m t-

New York, N. Y., 1942 m. sausio 15 d.

I. ANGLIŠKOJI SPAUDA
Lenkų ir rusų 
bendradarbiavimas

Kai japonai povaliai ver- Bet daryti tą, mes pri-
versti duoti persvarą Japo-

kai* japonų" transportai iš- ni->ai Pacifike- M“s? iš
sodino savo kariuomenę ir n« P™P°rc.ją ant tokausj 
karo reikmenus ant Luzo- sumažino Japonų netikėta
no pakrančių svarbiausias ant Pac‘flko La‘7no Pe^ 
dalykas bendrai visuome- !«. ,UTte\ grU<±? 7 d' 
nei buvo klausimas, kur Nl.eKad n?buv0. 
radosi tuo metu mūsų lai- musų mažas aziatiskas lai- 
vynas vynas Filipinų bazeje bus

Klausimas - “Ką veikia kaa k‘tas aPa?. erzinan‘is 
Laivynas?” dažnai išreikš. lr t™kdant,f bu‘

nr\ tiLmyyic I/oH i i c* dor-tre

žėsi į Manilos Miestą, ir

ta aštriais žodžiais ir su vi
sišku nesupratimu svar
bios rolės, kurią jūrų jėga

vo tikima, kad jis darys 
kiek galės nuostolių japo
nų laivynui, bet nebuvo ti-

vaidina moderniniame ka- kima', > ?uIaik?s >i 
re - buvo ant daug lūpų P0"’L,kare,VHi i^verz.mą.

ko Sovietams”.
“The:

new iui-k įdėjo Robert Mackray mano
korespondenciją iš Londo- ^ad į šį editorialą taikė E-( ' . .
no kurioje atpasakojama denas, kai jis Coventry, ar . .. U° ^S
Lenkijos ministro pirmi- ™<*te rugp. 30 d. pasaky-1 P° vardinio krikscionybes 
ninko generolo Sikorskio t°.i kalboj, atsiliepdamas ive įmo siose siaurės * ^y- 
laikraštininkams duotas abie Atlanto Čarterį šitaip tų provincijose visa Vo- 
pranešimas. Anot to pra- Pasakė: “Jis (čarteris) at- kietija buvo įvelta į Refor- 
nešimo, lenkų armija Ru- meta visokia hegemonuos macijos sūkurį ir prazu- 
sijoje bus padidinta iš idėia ar įtakos zonas tiek tmgąjį tnsdesimts metų 
dviejų iki šešių divizijų. Rvtuose tiek Vakaruose, karą. Prusai maža teture- 

Sikorskis taip pat pa- Jis nustato principus ,ku- J? progos persiimti knks- 
reiškes kad Lenki ia ir r’e galioja lvodai visom cionybės principais. Jų at- Rus^a turinti gyventi tautom, ‘didelėm ir ma- Vertimas nebuvo pilnas 

i kartu. Lenkai esą nusista- žom”. ir nesiek* pasąmonės .
tę nuoširdžiai bendradar- n rna'uhėc ^is Yorko Arkivyskuno
biauti su rusais, nežiūrint J'rd'e9ISK0S red.yOCS... pasakymas patvirtina ži- 
rusų provokacijų tuo me-' “The Fortnightly” 1941 nomą lietuviams tiesą,

Japonų klastingas bombardavimas Pacifiko salų tu, kada Rusija “Žaidė su m. spalių mėnesį Raibus prieš kurią dar Gediminas 
. ? ... ... ____ i_____ ... , ,... , , VnViPtiia” i straipsnyje Reconstruc-savo laiku skundėsi Popie-

Sausio 10 dienos 
New York Times”

ščionybę tik žodžiu 
lai, tik keturiolikto

AičVn ino- ima ir im« nemažai sužeidė ir ten daug dirbančių darbininkų, ku-' Vokietija ’. „ v.
kuomet prasidėjo Manilos, .’ J g_ mSį rie tuoiaus no ivvkio kurie ealėio natvs pasidavė Hono Kiek rimtos tos provoka- tion and the U.S.S.R. sa- ziui, būtent, kad kryziuo, r- j kiek laiko musų svarbiau-rie tuo jaus po į vyKio Kurie gaiejo patys pasidavė nono-, Q f. h: ziome
°Va' šiam Pacifiko Laivynui su lulų ligoninėj, gi kitus turės jų artimieji nuvežti, kaip

diicvtdctvmkc \ , . , . , , . , , » i ds laikraštininkams Rusi-PAbKlRoTi MAb baze Havajos saloje, atsi- kad vaizdas parodo

koma: “Pokarinė trijų di- čiams krikščionybė ma- 
džiųjų valstybių koopera- žiausia terūpėjo puolant 
ei ja turi būti bazuojama lietuvius, bet plėšimas ir 
strategiškomis realybė- lietuvių priespauda, 
mis. Nepamirškime, kad

. T „. . . . . . . . , . Rusijos Baltijos valstybių Lenkijos Prezidentas
komplikuoja visą laivyniš- savaites praslinko nuo uz- Ir jeigu tuoj po gruodžio zimskoms pareigoms, ypa-|. st kl kurios nesu- inkorporacija, lygiai kaip |jn}įa
ką problemą. Pirma, mes puolimo, bet admirolas 7 d. užpuolimo, is San tingai neturėdamas tinka- ragtos ir? toJėl žemėlapvie Suomijos invazija buvo C U J<?
pradedame šitą dviejų - Chester W. Nimitz, naujas Francisco išsiunčiama su mos bazes arčiau Smgapo- neatžymėtos. Kai kurios'pirmon eilėn inspiruotos' “The Polish Review” Nr.
vandenynų karą su vieno- laivyno vadas, ima koman- palydovais (convoys) lėk-re, netoli Tolimųjų Rytų stovyklų esančios toli- skubių strateginių reika- 16 iš 1941 m. gruodžio 15 d.
vandenyno laivynu. Atli-dą tik dabar. tuvų nešiotojai su lėktuvų kovos lauko, negali vesti miausilįose Sibiro užkam-lavimų” antrašte “Poland Speaks”
kinėti kon vojavimo (sau-‘ Gal daug vienučių pralei- dalimis perkėlimui į Toli- svarbią kovą prieš Japoni- piuose Viena esanti net n i •- c pateikia Lenkijos Prezi-
gojimas laivų) reikalavi- do per pereitas savaites muosius Rytus, ir įkrovų ją šiandien. neapgyventoje Nova Zem-!’OKdNnCS tlirOpOS dento Raczkiewicz pasa-
mas Atlantike, neutrali- pataisymo darbais; gal rei- laiveliai su lėktuvais ir tie submarinai ir lėk- blia saloje, o kita Prano planaVIITldS kytų kalbą. Daugiau kaip
zuoti galimus grasinimus kejo pataisyti kaikunuos laiveliai keliautų lo maz- _ nešiotojai japonų Juozapo Žemėje, kuriose’ “The Fortnightly” 1941 Pusė tos kalbos PašvSsta 
vokiško didlaivio Tirpitz, parankumus Perlų toste gų, tai imtų 30 dienų pa- vandenvse „alės atakuoti dėl amžino šalčio veik jo- m lankričio mėnesi J Fm LenkiJos - Lietuvos istori- 
pačio didumo su Vokieti- Daug laivų iš Perlų Uosto siekti Tolimuosius Rytus kie augalai neauga. ° i ™,n wmZs Jis
jos Birsmarku, ir dviejų gal tuoj veikliai pradėjo per Honolulu Samoa, p vakarus ištikro Sikorskis sako, kad tarp ‘Tlanning Post-wfr Eu- sumini Lenkijos - Lietuvos
Vokietijos orleivių - nėšio- ieškoti japonų orlaivių-ne- =es Australijos Peikalįuį absollutišką pusantro ir dviejų milijo- rope”, rašytame koopera- Liublino aktą, to
tojų, ir užtikrinti tolimes- siotojų, kurie padare ata- krantus Torres Straits ir no orQ ir nų lenkų buv0 deportuota cijoje su lenkų autorite- akto Pagrindimus nuostat
ui gabenimą reikmenų An--<ą: kiti be abeje pradėjo Singapore _ imtų mėnesius ir metus į Sovietų Rusiją. Dabar jie tais? rašoma: “Lenkų sfe- tus pateikia ištraukų is
glijai, mes pradžioje šių sargybą prieš submarinus. Ir šitie laikotarpiai reis- prįsįrengimo. Ekspedicijos visi esą paleisti. Jis sakė, rų pažiūra yra kad Britai 1413 m’ H°rodles aKt0> v«- 
metų, issklaideme didesnę Kaikurie laivai buvo var- kia mums antrą keblumą pQkių mįlžiniškų proporci- kad Kuibyševe matęs 700 paremiami savo “Com- Iesnio 1446 akto ir P”’

LAIVYNO
Keli faktoriai

neaiškiai suprantami, gruodžio

jos žemėlapį, kuriame su-
gaivinti ir persiorganizuos „ .. . įžymėtos vietos, kuriose ap-

i, paprastai ti nuo japonų užpuolimo uz šešiolikos dienų jie pa- gamzuodamas po gruodžio * endinti įremtieji len- 
5UDrantami gruodžio 7 d. Jau keturios siektų Kava ją. 7 d. atakos ir užimtas mil- n

dalį mūsų jūrinės jėgos i tojami tam tikslui ir Va-jūrų karėj. Vakarinėj da- u n’u kurių 200 vaikų monweaith of Nation^ir eina «aIutini unil°s akt* ** * v * * •Atlantiką, kas lygiai pada- karų Pakraščiuose, kur lyj Atlantiko ir rytinėj Pa 
lino mūsų jūrų galybę tar- ankščiau japonų submari- 
pe dviejų vandenynų. : mj veiklumas raportuoja-

cifiko mes veikiame ant Tolimuose Rytuose, mū- vaįk„ ^au mįrę 
lrAliAinc: laivams filininn _

ir kad dešimtis nuošimčių Jungtinių Amerikos Vai 1569 m. Toliau Raczkie-

‘vidujinių linijų” —kas sų keliemsJaivams filipinų 
Šitas nusistatymas gerai mas, ir kiti laivai tuoj pa- reiškia, trumpesnias susi- bazėse, gręsia pasaulio tre

apsimokėjo Atlantike. Nuo 
rugsėjo mėnesio, kada Lai-

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

stybių, turėtų imtis akty-'wicz irodin«ja. kad ‘ojį
Ta pačia proga generolas viįs ”rolSs ‘ pokariniame. niJa buvusi geografinė ir 

Sikorskis išreiškęs padėką vystymąsi, kuris liečia tą! aPSigynuno butenybe, um-
skirti konvojavimo dar- siekimo linijas, negu mū- čia didžiausia spėka. Pra- anglams ir rusams už su 
bams. sų priešai, bet pasiekti aną džioje karo, prie aziatiško tfukta nao-aibaLAIKAS SVARBUS pusės vandenynų, mes-tU- S” „Š™ d^-fSiJ’dltarai mobilizUoAur^ToSS'"es ir sukilimų 

Galimas daiktas, jog su rime ištempti savo jėgas submarinų jėgą daug iš 4* turėtu animti Britu iū metu- Toji istorinė apžval-
karo pradžia Pacifike, įsa-! beveik iki priešo tvirtybių, jų nauji submarinai su ve- f| VOkieCIUS gelbėti nUO ligų šitaip baigiama: “Da

rymai buvo duoti skaitliui Tolumas - ypatingai Pa- gūsiais įrengimais ir pui-| “The New York Times” bartinio kar0 eiša b° skai
! laivų Atlantike, vykti į Pa- cifike — yra milžiniškas, kiai išlavintais nariais, sausio 8 dienos numeryje k knntrnlp kllrip tlin^ ir karči^ Patyrimų 
'cifika bet kad nors ir šie palydėjimo darbas lai- Lig šiol jų rekordas ne ko- paskelbė Karo Departa-^elių.RonLrolę’ Ryrie r\sa 
laivai išvyko iš Norfolko: vyno neturi sau jokio pa-kis, ypatingai sulyginus mento gautą iš Europos S1 rajoną su Britų sa o- 
g™X 7 d , keUaudam° vyzdžio. ,su Olandijos submarinų ir pranešimą, kuriame smul-
nuolatiniu greitumu iš Bet konvojavimo darbas oro jėgomis. Bet_ turime kiai išdėstoma vokiečių KryŽlUOČiamS terūpėjo 
septyniolika mazgų (jūri- dabar yra daug svarbes-atsimintl’ mus^ sub' kariuomenės vargai rusų 
nių mylių) į dieną, tai tik nis, negu dramatiški ir pa- marinai veikia vandenyse, fronte.

vojingi smūgiai, toli nuo kur pilna japonų laivų, ir Be vokiečių kariuomenė- 
mūsų bazių,, japonų jūrų Jiems nuolat gręsia oro a- je ir užimtuose kraštuose 
jėgai. Jeigu Singapore bus lakos, tas reiškia, jog jie plintančios dėmėtosios šil- 
išlaikytas, ir davus filipi- turi pasilikti po vandeniu, tinės pastaruoju metu 
nams kovojančią progą, kartais labai giliai- die- tarp vokiečių kareivių pa
mes privalome siųsti nuo- nos laiku ir gali į viršų plitęs gripas, kuriuo sergą 
latinį plaukimą visokios Plukti tik nakčia. Olandai net iki pusės kareivių kai-! 
medžiagos (ypatingai lėk- šiam laikui^ neturi ko- kuriuose daliniuose. Šią 
tuvij) ir vynj skersai pa* tokias milziniskas oro padetj dar labiau sunkina

Į'1 šaulio didžiausią vandeny-sPėkas - i

Europos dalį”. (j°s tradicijos jungusios
Apsigynimo priemonės^3 dvi tautas’ ^naikinus

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ate

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE 
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

plėšimas ir pavergimas
“The Fortrfghtly” 1941 

m. lapkričio mėnesio nu-

natvirtina tokių unijų nau
dingumą”.

Kur toji “naudingoji” u- 
nija nuvedė lietuvių tautą 
ir ką jai naudingo davė — 
nepasakoma.

(Bus daugiau)

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston

2271

netekimas didelio skai 
čiaus daktarų kovose su 
rusais. Vokiečių daktaruil ■ n4-

■ i Galutinai
i bombonešiai galės pers- snaudžia! Pasekmės jo 
i kristi nors dalį šito kelio— darbo pasirodys povaliai,' mos lietuvių, latvių ir estų 
ar tai skersai Pacifiką ar bet tvirtai, ir ne greitai nei daktarais.
skersai Atlantiką, Afriką sporadiškai. FLIS. Jjg nafy$ nrinCiPdi
ar Indiją; bet abejotina, a-,------------------------------------ ( . / V
kyvaizdoje japonų perga- JAUČIATĖS BLOGAI? VISOm TdllTOm 
lių, jog tas galimas daik- tikrai palengvinsite sau — “The Fortnightly” 1941 
tas šiandien karo lėktuvai s,oo modernišku, *velniu m Spaiįų mėnesio nume- 
ir visa kita karo medžiaga * Kuomet kankinatės vidurių užkie- ryje antrašte: '“The Poles 
turi būti laivais gabena- gaivą, nėra energijos, paiengvin- and Their Promised 
ma. Ir Laivynas tur kon- ^ite ®a“.,šiu" b*dUv~ Land”, senas anglų žurna-i
vojuoti siuos laivus su rei- mnga vidurius Huosuojanti kramto- listas Robert Mackray,1 

, kalingais produktais iš ™ kuris yra buvęs Lietuvoje
: “Demokratijos tvirtovės” į naudojasi feen-a-mint. Pa- įr kitose Rytų Europos 
Tolimuosius Rytus, ir vėl ^Uka^n^i’^kL jauste valstybėse, rašo: “The 
saugoti tuos pačius laivus ir vėl ;aysitėf puikiai. Times” rugp. 1 d. numery-

gryna me-j je aiškiai pasisakė, kad
-m vadovybė Rytų Europoje, 

tuomi suprasdamas vals-

Bet vienu dalyku persiti- 
toli-siekianti krinkime — laivynas ne-

vietos dabar esą užpildo-,

su strategiška 
džiaga atgal namon. 

Pacifiko Laivynas, toli
nuo Japonijos ,vis persior- tybes tarp Baltijos ir Juo- bė pavojui.

Išneštas iš degančio namo dūmuose prigėręs šuo 
susilaukė pirmos daktaro pagelbos, bet kol kas gyvy-




